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श्रीमदादिराजीयम्रस्यप्रकाक्षनसपित्या संशोध्य 
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श्रीमद्ादिराजीयमन्थघ्रकाशनसमितेः पोषकाः 
अष्टमटाधीक्चाः 

श्री पुत्तिकामडधील श्री१०८ शी सुधीन्दरतीरथ श्रीमच्वैरणा` 
श्री काणियूहमटावीश श्री१०८ श्री विघासमुद्रतीरथं ध्ीमचरणाः 

श्री चीकस्मठाधीश्च श्री१०८ श्री रक्ष्मीन््रतीच श्रीम्वरणाः 

श्री पुत्तिकामटाधीशच श्री १०८ श्री खुज्ञनेन्दरतीथ श्रीमच्चरणा 

श्री कृष्णापुरमटाधीशसच श्री १०८ श्री वि्यारलतीथं श्रीमच्वरणाः 

श्री वेजावस्मखायीश्च श्री१०८ श्रीं दिधेशतीथ श्रीम्वरणा; 

श्री काणियुरुमयधीर श्री १०८ शरी विचावारिनिषिती ीम्वरणाः 

श्री सोदामटाधीलच श्ी१०८ श्री विशोत्तमतीभथ आओीमच्रभा. 

श्री जदमारुमस्थीश श्री१०८ श्री विचुषे्तीथ श्रीमच्रणाः 
श्री फलिमारमटाधीश्च श्री१०८ श्री रघुत्रहमतीय ध्ीमचरमा. 

इतरमटाधीशः 

१ श्री मण्डारकेरिमखधीक्ष श्री १०८ श्री विचयामान्यतीथ श्रीयचरणा' 

२ श्री मीमसेदुमराधीश्च श्री१०८ श्री रघुतिर्कतीथ श्रीमा 

अस्यास्समितेस्सहायकारिणः 

१ श्री कित्रापुरमडाधीश्च श्री विद्यापूणतीथ श्रीमचरणाः 
श्री अयुण्डि अनन्तराव्, कृष्णराव् निवृ्तन्यायाधीशा , महाशया विजापुर. 

३ श्वीके सीत(रामराव महाशय, म॒द्धपुरं श्री मोविन्दमवन 
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श्रीमद्रादिशजीययन्थप्रकाशनसमिस्या संशोध्य 
उडुपि मेजिष्टिक् ्रद्रणाख्ये घद्रापयित्वा परकारितम् 

भ्रीरनतधीटपुरम् 
ॐ 

विशेषसुचना 

अये ग्रन्थ समाप्तोवा न वेति मती सखशीतिरस्व्यस्माकम् । यतो हि 

विवरणम्रन्थस्यादित प्रथमवर्णकेऽल्पभाग एव दूषित । अ्न्थान्ते मङ्गलचरणच्च 

नोपरभ्यते । अतो नं समाप्त । परमरुपरीतनभागो नोपर्न्ध इव्येका कोरि । 

स्थाङीपुखाकन्यायेनोत्तरथन्थस्यापि दूषण सुज्ञेयमिति दूषणमागंपदङनमेवात्रृतम् । 
अतस्समाप्तो भन्य इत्यपरा कोटि । इदमेव न्याय्यमिति च भाति। सवेषूपर्न्धेषु 

मूरुकोरोष्वेकरीव्येयदेवासि । अत पूणां ऽय ग्रन्थ इति ॥ 

शा० शक १८७७ इ; सः -१,९०५ 
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एतदून्थाना परनयेद्णादिविषये सु्वे$धिकारा 
एतरपभिस्येव स्वायत्तीक्रता । 





विश्पतिः 
अचि मोः महाशयधोरेवा विषयमिमे पाततीकुरुत नेत्रयोर्थवा श्रोत्रयो । 

यत्मत्यमुच्यने । कदाचिष्धिनोदगोष्ठधा मिरितानामस्माकं पुरतः श्रीधीमहकष्मीद- 
तीथश्चीमच्वरणष्वपि सनिहिनेषु परासङ्गिकोऽय विषयम्समागतः । यद्धाविस्मीर- 

श्रीमदुर्वरेण्याना म्रन्था ̀  प्रकाशनीया इति । जस्य विषयम्य निर्दा" श्रीमच्चरणा 

एव् । वय तु तत्रास्भावितमिदमम्माद्शैरिति मनसि निश्िव्यापि महता पुरत 

प्रसक्तघ्य कभ्यापि विषयस्य भङ्खो न काथे इति सोकिकी नीतिमनुरुष्याङ्गयकाप्म । 
पुनरपि तैरेव श्रीमच्चरणे तदात्व एव पएच्चानामम्माकमेका समितिश्च निर्मिता । 
तदाऽप्यम्मासिः पञ्चमिकपेनेव समिति श्वो चा परश्च वा पश्चता यास्यव्येवेति निथि- 

न्वानैरपि पूप्रवदेवाङ्गयकारि । परमिदमित्य भवतीति मनस्यपि नालोचि । अथ- 

पि तदानी तेषा श्रीशीरूरुमदीयश्चीमचरणाना बाध्या माविसमीरश्रीमद्रुरुवण्याना 
सन्निधिरासीदिति मन्दबुद्धिभिरस्माभिरिदानीं समाव्यते | दैवी विचिल्ला गति | 

कर वये मन्दभाग्या * दारिन्योपहता समितिभविष्टाः । कद श्रीमह्ुरुकेण्याना 
मुद्रणद्वारा मरन्थपकाश्चनम् । इयमास्माकीना प्रत्ति “क्त सूथपरमव। व्च कचा- 

स्पविषया मति । तितीषुदम्तरं मोहादुड्पेनासि सागर'"इति महाकवीनापक्ति स्मा 

रथति । रोके काचन प्रथाऽस्ि | समयविरोषे किञ्चिच्छुभमश्युभ वोक्तं वेत्तत् “तथाऽ 

स्त्व, 'ति वक्ी काचिदस्तुदेवताऽस्तीति | सेदानीमप्माक सव।तमना स्याऽऽसीत् । 
आस्ताम् 1 जनेनास्मदशक्यकायममापनेन श्रीमद्भुरुरण्याना तद्रीयचरणरेणुचरणेषु 
कीटकस्पेष्वस्मापु कृपा सवेथाऽप्यस्तीयनुभिनुम । 

्रीमदररुवरेण्यगन्येपूधरितस्य रक्षामरणास्यमहाभरतव्याख्यानम्य मुद्रणभार 

तदीयपीठाधिख्टे श्रीसोदामठाधीगश्चीविश्वोत्तमतीथश्रीमच्चरणे स्वयमेवोद्[ऽम्मासु 

वहुपडकतम् । 
एतन्मुद्रणावसे किखितमूखपुस्तकदानेनोपश्ृतवतो मान्यान् सवथा न 

विम्मरामः । परं प्रद्युषकतुमसर्थय सभितिष्तेषा नामान्यधम्तासखदरितरीष्या 
प्रकटयति प्रथयति च देवदेवे स एव तेभ्य. श्रेयो दद्यादिति । 
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तानिच नामानीत्थम्- 

तत्रैक मूरुपुन्तक्त श्रीसोदामठाथीरश्री विश्वोत्तमतीधश्रीमच्चरणेरनुगदीते 
तोव्छवाक्षरमयम् । पुनरन्यत्तेेव दापिते बास्बोधाक्षरमय पुस्तकम् । 

तृतीय महीर, यम् ए इतिपदवीधराणा यनू सुब्बरायाचार्याणा पुम्तकम । 

चतु श्रीविद्रदिष्युगहृतिर्पति ए गुण्डाचार्याणा पुस्तकम् । 

प्रायस्स्वागीमानि पुम्तकान्येकमूकादुद्धतानीव भान्ति । अवद्धबहुखानि । कचि- 
त्कचिच्छोधयितुमप्यशक्यानीति निवेदयितु खियने अस्मदीय चेत । जथाषीटक्ञा- 

नामपि मूलपु्तकरानामन्यव दुभत्वेनैतान्यपि दापयि्वाऽस्माद्च दातमिरबहुषड्ृत- 
मिस्युक्तमपि नातिक्षयोक्तिकोरिमारीकेन | 

एवं रुढ्वा गुरुवेण्यानां भ्रन्था कथकयमपिं पराकाद्य नीता । इतोऽ 

पि येषा महानुभावानां सविषे श्रीमद्ुरूवरेष्याना अन्था एतावस्पथन्तमनुपर्न्धा - 

स्सति चेत्तानस्माकं प्रदाय पुनरप्यव्रशिष्टाना सुद्रणादिकार्य प्रोत्साहययुश्ेत्तरु गुरुराज- 

कटाक्षपात्रता भूयादिति पुन.पुनर्देवदेदं प्राथयाम । 

अत्र सर्वात्मना साहाय्यायुम्रहकरणेन देवदेवेन श्रीवेंदव्यासेन कीरद्वारा 
राञ्यपरिपार्नमिवाषएटमसधींशै- इतरमटा धीक्ञेश्चाम्मन्युखेनेद कमे कारितमिति 
भवत्पुरत म्फुटीकतु सङ्कलिितक्ृतकार्याणामस्माकं चेत मोमुदीति । 

तथाऽऽदित आरभ्यास्माभिरेकवारं द्विवारं चिवारं वा ओोध्यपवेषु परा- 

वर्तिनेऽ्वपि किमपि वैमनम्यमक्रत्वा यथासमयं नियम्यान् स्वकीयानुदयोज्यावसान- 
पयन्तमम्मदुपकारिण मेचिष्टिक् वेस् सुद्रणायिक्रारिण श्रीक्ृप्ण भेयआदयमि- 
रषितप्रडानेनानुगृण्डास्विति इये समिति प्राथयने 

इति शहद यप्रेमाकाक्षी, 

कायदर्ी, 

श्रीवा दिराजीयमन्थभकाशनसमिते 

ए, नारायण तन्त्री, दवेततरदान्तविद्वान्, शिरोमणि 
पण्डित सस्कृनमक्यपाठजाख उडप, 



उपोद्धातः 

स्वस्ति दुख हि दु छखान्यनुमूच शोमने धनान्धकरिष्विव दीपदश्चनम्' 
इति महाकवीनां वच सर्वथा सस्यमिति पदेपदे अनुभूयनेऽस्माभिः । यत्कदा- 
चिच्छीमन्महाभारततास्पर्यनि्णयस्य प्रवचनसमये कचिदरावदयकतया व्याल्यानान्वे- 
षणवेखायां जनादनमद्धीयव्याघ्यानदश्नेऽपि मनसम्तृप्व्यमावाःसर्वप्रमितां 
श्रीमद्धाविसमीरगुरुवरेण्यानां श्रीपद्रादिरानती्थां इति सुगृहीतनामघेयानां व्याख्या 
तद्भतं पदाथविवरणस्वारस्य च क्षणे क्षण दष्टाऽपि व्यक्तुमक्षमा. तदीयव्या- 
ख्यानसमाज्ञनाय प्रयतमाना कच्छरेण श्ीमददमारमठीयमेकं ङिखितपुस्तकं दृष्टाऽपि 
तस्यापूणतामवोक्च व्यग्रचित्ताः स्वय सममस्य मन्थस्य सुद्रभादिना पकाने शङ्कि 
तचित्ताश्च कदा चिदाश्माकविहुषां समागमसमये “ल्िग्यजनस विभक्त हि दु ख सद्य- 
वेदम् भवति'इति कविसमयमनुरुध्य तेषां पुरत मनसि विद्यमान प्रकटनेच्छुखं 

व्यदशयाम । ने ्वस्मदीयत्वादस्मन्मनोन्याक्रुरतापनोदाय नवं कच्चन माग दिदश्- 
यिषव इव श्रीमतां माविसमीराणां प्रेरणयेव च श्रीमतामष्टाना मरसधीक्षाना तदानी 
तत्र सचिहितवाना श्रीमद्धडारिकेरसिमिडधोश्ना च साहाय्यसपादनेन सुश्चकमिदं 

प्रकटनकाथमिति न्यवेदयन् । अनेनामीषा सूचनेन पोप्साहिता इव वय पु्कतानां 
साहाय्यस्तपादम मवद्धिव काथमिति तेषां सभितिमपि निमाय तदानीपेव भवद्भि 
परतिज्ञा कतैव्येति निमे तेषं गले रज्ञमिवावध्रीम | 

एवे प्रतिज्ञामयेन श्रीमस्सु गरुदेण्येषरु तदीय काथमिति गौरवेण च 

प्रवृत्ता सभितिप्रविष्ठा इमे विद्वा सर्वँपयोगीद काय, गुरूवरेण्यानामनुप्रहाथमिति 

मनसि निशध्चिव्य साहाय्यक्तपादनाय याचित प्रवृत्ताः | तन्मध्ये किमप्याश्चयमिव 

समजनि ! यत् निमित्तमात्रं भव सम्यसाचिन्।!इति गीतावचनमिवामीषा विदुषां 
याचने महोदाराणा सकाथबद्श्रद्धानां श्रीमदाचार्यपीठमण्ङ्कवतां तेषां पुरतोऽस्म - 

दीय सूचनमेवासीत् । ते तु स्वयमेव विना निर्यन्धमतिर्षेण समित्यपेकषिता- 

दप्यधिकं धनसाष्टाथ्य सुक्तकठं दिशाम इत्याज्ञाप्यासिन्कर्मणि तान्विदुषः प्रोस्पाद्य च 



= ज र् [0 

प्रेषयन् । वथ तु गुरुतार्षमोमाना मनसीदं काथमायातमित्यनेन व्यज्ञासिष्म 

सास्तामु ¦ 

अनया समिलेतावसथन्त भकारिनेषु पुष्पेषु परथमे यन्महाभारततासय- 

निधया पुष्पमिदं प्रमेयपतिपादकेषु प्रथमतो गणनीय यथा तद्वदेव तदीयन्या- 

र्पानेप्विद मावभकारिकाख्ये व्याख्यानमस्मदधहवरण्येर्विरचितमपि रलपायमिलयत्र 

न॒काचित्सशीतिर्ष्टणाम् । यतोऽत्र विवृता विषया प्रसक्षतो दृषु[ऽपि तथा 

वक्तमद्यक्या इव मान्ति । तथा वक्तार केऽपि न स्युरिव्येवास्मन्मनीषा । 

स्थालीयुराकन्यायेनैको विषय द्वध्रणां पुग्तो निक्षिप्यते । श्रीमत्तास्यथनिभयम्य 

द्वार्विशत्तमेऽध्याये षडधिकष्ठयुचरद्विगतनमपद्यस्य “वने गिरीशेन चं यत्प. कर्तः? 

इत्यस्य प्रसिद्धेषु व्याख्यानेषु सर्देषु दृष्टेष्वपि मन- पमादमरूममाना वयमिदमीयन्या- 

ख्यानदकश्चनेन प्रष्नचित्ता पुखुकितसर्वाह्ना अभूमेति. एवमम्मदनुमवानुसरिण द्र्टर- 

स्सर्वेऽपि प्रसन्नचित्ता भवेयुरिद्यत्र केऽपि न विप्रतिपदयेरन् । एवं प्रतिविषयमपि 

विचारिनेऽपूषचमेव व्याख्यानकौशकं प्रतिमाति । तत्व प्रदश॒चितुं नायं समय इति 

विरम्यते । अथवा चैतस्िन्नाश्चधरमस्ि । यतो हि सर्वज्ञतुस्येष्वमीषु व्याख्यान- 

को्छलमिच्यस्मदुक्तिरेवाभासतामेति । नहि तासथनिभयन्याख्यान एवेद् कोगख्प् ¦ 

कितु द्वितीयपुप्पव्याख्या गुवर्थदीपिकाऽपि दरीटद्यताम् । तत्राप्येकेकस्मिनिविषये 

टटि्निक्षिप्यताम् । पथमाध्यायद्धितीप्राधिकरणरीकाव्यारूयानावसरे “एको स्द्रो न 

द्वितीयाय तम्थे"इत्यादिश्चनेरथविवरण, तथा द्वितीयाध्याये प्रथमपादे चतुरध्या- 

यानां प्रलये चतुरध्यायार्थव, परस्येक पादानां पादचतुष्टयाथत्व यथा विवृत “रुद्रा, 

दीना सकाल्ाद्विप्प्वादीनामेवाऽऽप्तता''इत्यत्रस्यमपि विवरणमम्मन्मनो नत्तयतीति 

द्रष्टार एवात्र प्रमाणम् । सवैत्राप्येवमतिदायस्य द्यमानतवेन प्रव्यक्त दशयित न 
वञ्च प्रमवाम । एवं चतुथपुप्पस्य व्याख्या गुदेथदीपिकाऽपि । 

एव मुद्विनेष्वष्टसु पुष्पेषु केषाञ्चन पुष्पाणां स्वारस्यग्रहणाय बहुरु शास्त 
पाण्डिव्यापेक्षणात् द्वितीयं चतुथ सक्तममष्टममिति पुष्पाणि विदुषमेवास्युषयुक्तानि ! 
पथमे त्ती पश्चमे पठितृणा पण्डितानामपण्डितानांच सदे षामल्दुपयोगि ) 
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-उपन्यासक्ञेरीमजानतां परं तजिज्ञाघूनां मारगदञ्चकमिव विचयमानं षष्ठम् । 
पक्तममष्टमं तु मततांतरनिरमनेच्छनामतिकौतुकावहमन्यादशीमेव निरसनपरिणरी 
मदशयत् कस्य मनो न हषेयेन् । तत्र घङ्कराचायेक्कतभाभ्यस्य व्याख्यानरूपा तच््छिष्य 
करेण पद्यपादाचार्येण रचिना पच्छपाददिका ! तस्या विचरणशूपं विवरणम् । तत्रत्य- 
मङ्रूप्यमारम्य परायन परतिविषय खडनन्पं फषा चपेटिकायमानमिद चिवरण- 
व्रण नामाष्टम पुप्रस् | 

अच्रादित शओोवनादिविषये खीर काये परिव्यज्य सहकारेण कृत 
यलाना समितिप्रविष्टाना पण्डितप्रवगणा न्यायविद्वान् तककेसरीत्यादिविस्दमाजा 
श्रीमन्मध्वसिद्धान्तप्रयोधिनीमहपास्शासयं वेदान्तप्रधानपण्डिताना पड्म 

नारायणाचार्याणां तथा पण्डितरल्ञ इत्यादिविरूदभाज्ञां चन्द्रिकापाठटरालप्रधान- 

प्ण्डिताना कृद्धे श्रीनिवासाचार्याणा, तथा वेदान्तविद्भान् शिरोमणिरिति बिष्द- 
भाजा श्रीमन्मध्वयिद्धाम्तथवोधिनीमहापास्लाखयणं वेदान्तपण्डिताना अगार 
नारायणतन्त्रिणा च श्रेयोदानेन श्रीगुरुरंतशतो श्रीकृप्णविडखावनुमुण्डीता- 

भित्यनुक्खा न म्थातुमुत्सष्टने मन । तथा मभ्ये मध्ये साहाय्कानेन कृतोपकारान् 
सादहिव्यञ्चिरोमणिसादहिव्यभूषण इति विरुदभाज पटञ्चलखया साहिस्यपधान 

पण्डितान् वि श्रीनिशघमट्ेति सुगृहीननामधेयानपि न् विस्मतु प्रभवाम । तापि 

सद्रणाख्य प्रति साहस्रीतोऽप्यधिकवारं यातायातादिना शोधनादि कमेण्यस्युपयुक्त- 
कायकारिणा कायदरिपदमधिरूढना अ नारायणतन्त्रिणां सकरुविपसरिक्र- 
पूवकं श्रीमद्ुरुपरेण्या माविस्नमीरा श्रीवादिराजश्चीमच्चरणा शीक्ृप्णविडरौ च 
क्षण क्षणे करपाकटाक्षवीक्षणनानुगृ्न्त्विति सवथा प्राथयाम । 

जलेदमेकमनुक्त्वा न ॒स्थातुमुत्खहतेऽम्मदीये भमन । यत्सप्तमाष्टमपुष्ष- 
दोधन कर्ण्येका कितया प्रवृत्तेषु प्रवानाप्यक्षेषु तेषामेव तनूज्न्मा गोविन्दाचाभ इति 
सुगहीतना मधेयस्स्वतातपादानां ज्ोधनकर्मणि सवत्मना ताहाय्यमकार्षीदिति तै 

बारुमपि वर्धिष्णुमम्मदाराध्यो श्रीकृष्ण विद्रे वधयतामुत्तरोत्तरम्। आयुरारोभ्या- 
दिदानेन पाख्यताभिहि च तावेव देवौ पाथयाम । पितुरनवमो भूयादिति चास्मे, 





२ विवरणन्रणं 

तत्न व्याचिख्यासितब्रह्ममीमांसाश्चास्तेण परेण “जन्माचस्ये' ति सूत्रमनुखस्य जन्मे- 
वादौ वक्तव्यम् । नतु पानम् । तस्य तदननुगुणस्वात् । नच शोभनत्वात्पार- 
नस्याऽऽदौ अरहणम् । रघुर्वशे तृतीयसर्गे ““करुमारजन्मागृतसमिताक्षर''मिस्युक्तया 
जन्मन एव॒परमशोमनत्वात् । अजातस्य कायस्य पाल्नासमवेन पाङि- 
तस्य च पुनरुयास्पाग्जन्मासमषेन चायुक्तस्वाच्च । नच पुराणप्रक्रियामाभित्यैव- 
मुक्तमिति वाच्यम् । तत्रापि “जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात्?' “सृजत्यवत्यत्ति न तत्र 

सञ्नने,, “प्सुजम्यवस्यस्सि न तत्र सज्नसः इत्यादो जन्मन एवादित्वेन स्मय- 
माणसात् । कचरुणपरिगणनायाँ सत्त्वगुणस्यादौ कथने तु तम्य परथमोसन्नस्वा- 
च्ुमगुणत्वाच्च । न तु तदुपाधिकपारनस्यादित्वात् । तथासति “यतो वा इमानि 

भूतानि जायन्त, इत्यादिश्रतिविरुदधस्यायुक्तस्य चास्य कथनेन स्छनेरपरामाप्य- 
परसङ्ञात्ः । उक्ते द्वितीयसूल्ने जन्मादिस्वस्य त्वयाऽप्यनिवाह्यत्वापाताच्च । 

(त. पु, ७ प. २७) # कारणत्वाक्रोते ज्य नमस्कायमिस्याह # इति कारण- 

ख्पस्यैव ब्रह्मण. प्रस्तावितस्वात् । उत्पादकस्यैव कारणशन्दाथत्वाच्च । 
पुराणपरक्रियया विधिरुद्रयोजगत्करतृतसषहवृत्वे अशक्य (त. पु. ८ प. १५) 
# तयो काथव्वेन निखिरुसजनसंहरणसामर्थ्याभावात् # इति पुराणपक्रियाया- 

स्स्वयेवोपेक्षितवेनेोपेक्षितवदहिरङ्गतदनुसरणा प्या वद्यकांतरङ्गक्षमीमां सानु सरणस्थैव 
न्यास्यत्वाच्च । एनेन दहवपुराणानां तामसववेनापामाण्ये चिष्णुञ्यापारम्यानिदित- 
त्वेन वेष्णवपुराणानां प्रामाण्य पेणेव निरूपितम् । न च “्पाठक्रमादथक्रमो 
ज्यायानिः'ति स्यायेन पारक्रममुपेक्ष्य # जन्मक्मणि रजोजुषे # इत्येवादो योञ्य- 
मिति वाच्यम् । तथासति कथचिद्रुपपन्नेतादगयोजनाया अपदश्चनेन तत्वदीपन- 
स्यातत्वदीपनत्वपसङ्गत् ॥ (१) # तामसाय # इति चाश्छीखम् । नच 

तम"सबन्धि त्तामसमिति तम्याथ इत्या्ास्यम् । तथाऽप्यवसबन्धीति- 
वदुक्तदोषापरिहारात् । “सौचं मुकुट” 'मितिवत् रजस्तमोनिमित्तमनोमालिन्या- 

दिविकारवस्स्वेव “मध्ये तिष्ठन्ति राजसा ›› “अधो गच्छन्ति तामस।''इव्यादौ 
बहुशम्ततद्रपयोगदश्नाच्च । ववं तामस "इत्युक्तंऽमियुक्तस्येव मनम्तापद शना्च ॥ 
(२) (त. पु. ८ प १९) # "सवकर्म" व्यादिश्चने कारण्यं ताखिकमिस्या- 
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रछंक्य तात्पयलिज्ञानुगरहीतनिर्विरोषस्तुपभतिपादकवेदवचनविरोधान्ेवमित्याह परा- 
कृते,'ति # इति पूर्वो्तरविरोषणे सङ्गमयता त्वयेव कारणसख्यै नमस्कार. 
मताटिवकमि्युपपादितम् । तथा च (त पु.७प २४) # ननु किं नमस्कार्यं 

सत् अचेतनै चेतने वाः आधे न नमस्कार्यैता घटादिवत् । द्वितीयेऽपि 
कि जीवात्मा उत ब्रह्मः परथमे करं नमत्कुरनन्यत्ः उतान्यत्ः नाच. । 
नमस्कवैनमस्कायेमावस्येकसिन्नयोगात्त् । द्वितीये कि तासिवकमुतातासििकम् । 
आचेऽदवेतक्षति । अस्ये न सच्छब्द स्यात् # इत्यतासिविकलपश्षोक्तसच्छब्दा- 
योगाख्यदूषण तवापि समम् । शुद्ध नमस्कायमिति तु (त पु. ७ १. २६) 
# तस्य पूणव्वान्न नमस्कतृनमस्कार्यता # इति वदता त्वयैव स्याजितम् । 
अन्यदश्ुद्धमतासिकमेवेति कर्थं न सच्छब्दप्रयोगायोगतादवस्थ्यम् । व्यावहारि- 
कसत्वादिपरताया तु प्रागाशकितातासिवकमभ्येव नमस्कार्यव्वसभवादसबद्धः 
पूर्वोत्तरो म्रन्थसंदभे स्यात् । (त. पु ७ प २५) + नमस्कतृनमस्का्- 
भावस्यैकसिच्योगात् # इति त्वयेवोक्तेन च पुन “परा्खतदरेने"'ति 
रेते निरस्य पुनर तपापेक्षनमस्कारकरण च पूर्वोत्तरविरुद्धम् । यारमाथिकीं 
दश्ामव्र्ञ्य तच्चे्तामेव दश्चामवरन्य मेदसापेक्षं क्रियारूपमेतदपि न स्यात् | 
वृथेवाधजरतीयाश्चयणस्य बुद्धिमता त्याज्यत्वाच् । पएकसिन्विरोष्ये विरुद्धमकार- 
द्वयावरूबनस्य च युगपदसंमवात् । विशेषण विरोष्यक्रियासवन्धस्यावरयकस्वाच्च । 
नमस्कारपकरणे चातेकदश्ावरुबनस्येबोचितत्वाच | अन्यथा घटोऽस्ि घटो नासती- 
त्या दिव्याहनेरपि दशाद्वयावरूबनेन व्यवस्थासमवाद्वथाहतिमालोच्छेदपरसङ्ग । 
(त पु. ७ प. २६) # अंत्ये स सच्छब्द स्यात् # इति वदततैकदशावख्वन 
स्थेवाश्रितत्वाच्च ।। (३) द्वैतजाख्पराकरणदशाया तव॒ मते शरीरामावेन दपु 
पद्वेय््य॑च । घटस्य वपुरिति पयोगादकेनेन वेपु पदस्य स्व्पमात्रपरत्वा- 
योगात् । निर्निभितं लक्षणाश्रयणस्यान्याय्यत्वात् ॥ (४) उत्तएपदस्थेवाल्पाच्तर- 
त्वेन पूवैपदादेव द्वितीयमात्रलभादुत्तरपदवेय्यर्थ्येन च शदद््रमाभित्योमयनिषेधोऽपि 

<“पराङ्ृतद्वैतजाख्वपुषे इव्यस्य बहुव्रीहिमाश्विपय कृतततदीपनव्याख्या - 
येऽपि दोषमुद्धास्य द्वेतजारे च वपुश्च द्रैतजालवपुषी इति दवद्पक्षेऽपि उत्तरपद- 
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स्वपाण्डिप्यनिषेध एवेति ॥ (५) ““रोऽभिमेध्य्धुमृति' मितिवचनादादावेवाति- 
निहृष्ट-सृत्याख्य-फरूदायकरगणकरण चा तिनिषृष्टमिति (६) षदडून्रणानि द्रष्टव्यानि 

॥ १॥ (वि, पु. ८ प, 9) # विञ्नाभितापमपहत्य मदीयङ्कत्यबीज प्रबद्धमदनु- 

हवर्षपाते । संपरार्थित सिततरोऽपि गणेशमेव सिंचन्नमीष्टफरूमेकुरयत्वमोघम् 
# इति गणेश्चपाथनाष्ये तृतीयपये # विन्नाभितापमपहत्य % इस्यस्य (त पु. ८ 
प, २८) # आष्यारिमिकादितापनिशसेन # इति व्याख्याततया नानाविधसकल- 

विज्नपरिहारम्याप्युक्ते" *# अभीष्टफरं # इत्यस्यापि (त. पु < प. २६) # अनथ- 
निन्त्यादिफर # इति व्याख्यातव्वेन अन्थे चानां विन्न एवेति तदरिहारस्यैव 
प्रातिः ॐ अमोध # इत्यस्यापि पुन (त. पु. १३१. १८) * अ्विं्नपरि- 
समाप्त्यादि धयोजनम् # इति व्याख्यातत्वेन विक्चपरिहारस्याप्युक्तत्वाखोनरक्तयम् | 
“रक्तो रक्ताङ्गरागांशुककिरणयुतम्तुदिरुशन्द्रमोकि'"रिति विनायकम्य रक्ततया 
श्रवणारिसिततरत्वानुपपचिश्च ॥६२॥ (वि. पु १३ १.२) # इयामोऽपि श्रतिकमलाव- 

बोधराग शान्त. सन्नयति तमोविनाशमन्तः । नीयं प्रथयति योऽपि गोमषेम्तं 
व्यासं नमत जगत्यपूवेमानु # इति व्यासप्रा्थनारूपे चतुथेपये च “नमते"ति 
धरकतृकनमस्कारकथने प्रङृतानुपयुक्तभित्याराक्य यदुक्त तस्वदीपने (त पु १३ 
१. १९.) # 'धविज्ञाने यज्ञं तनुतः 'इत्यादिक्चनात् करणानि कतुणि च प्रतीयेते, 
तद्योगाच्च त्व पदाथस्य कृत्वे, तम्मादत करणनमस्कतृस्वनिर्देशेन म्बम्य तचिर्दिषठ 
स्यात् ॐ इति । त्धित्यम् । समािकरणनमस्कारस्य स्वीयत्वेन तननिष्ठसमा्िकतु- 
त्वस्यैव कथं चिन्स्वीयत्वसमवेऽपि “नमने*"ति मध्यमधुमषमदहिन्चा नमस्कारदू्पक्रियां 
परति परमनोवाद्षायरूपकरणनिष्ठं यत्कतुत्वं तत्कथ तदसबन्विन स्वस्य म्यात्? 

स्येवास्पाचृतरत्वेनेव्या दिना दोषरोऽभिदित । इदार्नीतनमुद्विततत्वदीपने द्धद्रमाभित्य- 
व्याख्यान नोपकभ्यने, अत कस्येदं दूषणमिति यदयप्युन्मिषति शङ्का । तथाऽपि 
स्वव्याख्यायासुक्तदोषभीर दंदरमत्रा्चितमित्यपि वदेन्, परसिन्ननाश्चासात् । अत, 
ठंद्समासपक्षोऽप्याहक्य दूषिते इति प्रतिभाति । अथवा पूवतनमूखकोशेषु ददा - 
अयणेनापि व्याख्याऽऽसीत् , सेदरानीतनैरस्मदक्तदोष्रकिमि पर . परित्यक्तेति वा 
सद्टदरयेराकरनीयम् । 



प्याव्कथ चित्तत्करणसंबन्धिषु परेष्वेव व्वदुक्तरीत्याऽपि । स्वमनञदीनि करणानि 

पवोध्य ““नमतेद्युक्तिब्तर्हिं स्वमनस्क्ृतनमस्कारध्यानादो परकीयत्वद्चकाया 

एवानुत्थानाद्वयथमिदे समाधानसमथनम् । # नम सत॒ # इत्यत्राप्यस्य 

पर्यनुयोगस्य रन्धावसरस्वाद्ैव विशिष्य प्रस्तावना ऽयोगाच्च । स्वमन- 
जादीन्यामंच्येयमुक्तिरिव्यवरयं वक्तव्यागस्याप्रद शनादरतस्वदीपन तव्वदीपन स्यात् । 
तथाच आपातचमत्कारोऽय न युक्तिचमत्कार इति । यच्चोक्तं (त. पु. १३ १, २३) 

# विधातरेणापूषस्वमाष्ट “श्रतिकमरावबोधरागः' इति #इति ! तदपि न प्रतिज्ञा- 
ताथसिद्धिमत् । कमखवबोधरागोऽसौ श्रततिकमलावबोषरागोऽयमिति साम्यमत्र- 
स्थे प्रतीत्याऽपूवताविधातरत्वासमवात् । >अशुणोऽसौ कमखवबोषहेतुरय दु स्याम 
एतरेव्यपू्वैताया- पद शितत्वान्नैवमितिचेन्न । तस्या- इयामपषदव्याख्यवसरं एव 
(त. पु १३१. २२) # प्रसिद्धम्त्वरुणोऽये तु कृष्ण # इति प्रदर्दितस्वेन पुन- 

विघांतरस्वासमवात् । यद्यपि सग्राम श्रुतिकमखावबोधरागोऽषीति इकेषोज्जीविताऽ 
पूथताऽलापि कथचिद्धक्तं शक्या । तथापि टीकाकृता ईयामत्वारुणस्वाभ्या- 

मेवात्राप्यपूताया समर्थित्त्वान् कथ न विधातरस्वासंभव । तम्मादुभ्रोऽसो 
गातोऽ्य, बाह्यं तमोऽसो धुनोति अयमातरं, सशूपमसौ प्रथयति नीखूपमय- 

मिति सभवद्विधालयै “वधर्म्यातरमाहे,'ति सक्कदेवोक्तवा प्रथक्णथगपदरया 

स्भावितोक्त पाथक्यकथन न कथचिदपि पाथेक्ये रमत ठृइति व्रणानि । 

भत पु १३ प २४) # भानुम्तु रक्त सन् कमल्विकसनहेतु 

अतु इ्यामोऽपि श्रतिशक्तितास्प्यावधारणहेतु # रिव्यस्याथानुवादोऽयम् ॥ 
‡जयमाश्चय । कमलावबोधराग श्रुतिकमखवबोधराग इति साम्यस्थेव 

भरतीत्या अपूश्ैतायां विधातरस्वासंमवात् । यत पूर्वं रयामपदन्याख्यावसरे अरूण 

सयाम इति पदस्या वैधम्यखपमेवापूप्रतवे पद शितम् । अतो नेद वेधम्यस्य वि- 
घातरमू । किंच प्रन्थ्कदुक्तरीव्या विधा साहजिकत्रैधर््ये सति तथा स्पष्टमपदश्य 
प्रथमत वि्धातरमाहेति पश्चाद्विवारं वैधम्यांतरमारैति शब्डातेण द्विधोक्ति कुत 

वेधम्यातरमाहेति सङ्कदेवोक्त्वा इयामपदव्याख्यावसरोक्तमेकं वेधम्य इदानीं उच्य- 

माने वैधम्यद्कय इति स्पष्टं वर्मे तिक्तो विधा प्रदश्चनीया । परस्यापि भिधातरं 
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(वि. पु. १३ १, ४) # “उद्धत्य वेदपयस. कमलखाभिवान्षेरारिङ्िताखिरुजगसमवे- 
कमूर्तिम् । विधामशेषजगता सुखदामदाय › ` इति पश्चमपयन्याख्यानावसरे यदुक्त 

तत्वदीपने (त. पु. १४१ १६) # “कमला खट नारायणगात्रमेवारङ्ग्य 
व्यवस्थिता ता स्मे प्रादात् # इति तदपि युक्त्थादिविरुद्धम् । कमरखूप- 
सीताप्रतिङ्ृतिमावापहारिणो रावणस्य रुकिमण्यपेक्षामात्रकारिण चिद्यपारस्य 
च वधेन युक्तिविरुद्धम् । “हिववेतरान्पाथयतो विभूतियम्या्िरेणु जुषतेऽ 
नभीप्सोःरिप्यादिस्पतिविरुद्धं च । नच साक्षाच्छियो दानमेभ्र विल्दधन तु 
कुप्यादिषूपेण तस्या दानमिति वाच्यम् । (त. पु. १४ प॒ १७) # ““कनकाट्ुक - 
कषे दिसपादनेन कमल यथा सुखदा # इति तदभिमन्यमानानां तेषा तदहेयतया 
““अशेषयुखदा?'मिति पदम्याख्यावसरे प्रथगेवोक्तत्वेनात्र तदव्या साक्षाच्छियो 
दानस्यापरिदायेत्वादिति वणम् । पव च सकरूमपि -+मङ्गख्पय सावधयम् । 
योक्त तत्वदीपने (त. पु. १५ प. २१) # “चिषर््मवुभ्यानुष्टीय- 
मानाऽऽचारस्य तत्कस्पकल्वात् । नापि शिष्टासिद्धि । वेदिकार्थानुष्ठात॒णां 
शिष्टत्वात् # इति । तदपि न युक्तम् । एवं हि सति मङ्गरु वेदमूखक वैदिका - 
ानुष्ठातृभिधमबुद्धधाऽनुष्ठीयमानस्वात् इत्युक्तं स्यात् । तस्य च तादशरिष्टिभ्रमभरा- 
त्याऽनुष्ठीयमाने निष्ठीवनादो व्यभिचारात् । नच बुद्धि पभितिरिति वाच्यम | 
मूरीमूततेदसिद्धे प्राक्छमात्वासिद्धधा हेतो सदिग्धासिद्धिपसङ्ञत् । शेषवैय- 
थ्याचच । नच निष्ठीवनादेरवेदिकस्वान्न तद वेदिकार्थानु्ठातारम्त इति वाच्यम् , 
एवे सति मङ्गरुम्य वेदमूलकत्वक्षिद्धो वेदिकतवसिद्धया तदा वैदिकार्थानुष्ठात्रष्व- 

वेधम्यमेवेति सम्मतम् । अन्यथा अन्तरपदवेयर्थ्यात् । वैधम्यमाहेत्यनुक्तवा वैध- 
म्या तरमाहेति च न वदेन् । तथा च सपूर्वे विधातरमादेति १ पश्वाद्िवारं 
वेधम्या तरमाहेति एकस्याप्यथस्य भ्यामोहकशचन्दमेदेन कथ्थनमज्ञानविजंमितमेवेति 
त्रिषु वेधर्म्थेषु अपूर्रसवे विषांतरमाहेति वेधम्यांतरमाहेति च पाथक्येन कथनं न 
साथक्य कमत इति ॥ 

+अवदिष्टमङ्गकपये दूषणमपि उक्तन्यायेन स्वयमूहित शक्यमिति सकर - 
मपीत्युक्तमिति विभावनोयम् ॥ 
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सिद्धि ¦ तदिषद्धौ च हेवुसिद्धथा मङ्गरस्य वेदभूखकत्वसिद्विरिव्यन्योन्याश्चरयात् ॥ 

मानाकेण वैदिकस्वसिद्धौ किमनेन सिद्धसाधनेन । या च तवद्रीपने (वि पु १५ 
प ३) # “्ास्लाथश्च तच्वपद्राथविवेकोपायरभ्य प्रत्यश्नह्मणोेकत्वरुक्षण 

सक्चेपतो दरदीनीय # इति विवरणस्य (त पु १५प ३०) # तथापि ग्रन्थ 

एव नमम्कार- कम्मादितिरका निरम्यती # ति सङ्गतिरुक्ता । साऽपि न युक्ता । 

(पै १६ प. २) # “अनायानन्दक्रूरस्थज्ञानानन्तमदासने । अमूतद्वेतजारय 

साक्षिण ब्रह्मणे नम # इति पञ्चप्रदिकामङ्गख्पये “'अनादी'"व्यादिस्तुतिष्ष- 

पूजाया अन्ये निवेश्नम्य कथचित्तदथत्वसमवेऽपि “नम? इति प्रह्ीमाक्मालाथक- 
मेदसापेक्षनमस्कारस्य अरन्ये निवे्नस्य रिष्यशिश्चणमात्रफटरम्य तादर््यासंभवात् । 

(त पु १८ प. २५) # “तथापि अन्ये क्रियमाणा श्रोतुणामन्यमनस्कानामपि 

फर स्यादिति मघ्वा मन्थे करण. # इति सयव फलान्तरस्य वक््यमाणखाच् । 

नच नमम्कारपदेन स्तुक्तिवामिप्रेनेति वाच्यम् । अज्ब्दाथेस्त् । रक्षणायाश्च 

प्योजनामावात् । (वि. १५ प. २) # “"जभिरुषितदेवतापूजानमस्कार कत्य 

# इति विवरण एव पृजाया- प्रथगुक्तेश्च । “श्रन्थ एव. नमस्कार कस्मादि, 

स्यतोऽपि ग्रन्थ एव पूजा कस्मादिव्यम्य र्घुत्वाच्च । यच्च पञ्चपादिकाया ( पु. 

१६ प. २) # ““अनाद्यनन्दक्र टम्थज्ञानानन्तसदाव्मन,? # इव्यत्र (त पु. १५७ 

प॒ २३) # ससयसंमार्याददिमावेन जीवपरयोर्मद केचिदाचक्षते । तान्पत्याष्ट 

"आत्मन इती # स्याददिना तस्वदीपने व्याख्यातखात् । “भस्मन इत्या दि विशेषणे 

परत्यगात्माभिन्नै शुद्ध व्यपदिश्य य““न्नम'' इति मेदसापेक्षनमस्करण त पूर्वोत्तर- 
विरुद्धम् । नच वाच्पमभूतद्वैत नाविति अपारमार्थिकमेदोररीकरणचमम्कतु- 
नमस्कार्थमावोपपत्तिरिति । एवसत्यतासिकमेद परपश्चगवङितत्वेन जुद्धस्व्टाने । 

दुद्धमात्राथकपाथमिकविरोषणानामसङ्गतत्वपसङ्गात् । तथा चेयमुमयत पारारस्न॒ । 
''अनादी'?स्यादिविशेषण वा त्याज्यम् । ““नमःइति क्रिया वा हेयेति । द्रैनजाल- 

रहितायेव्यर्थाज्गीक? तु “'आत्सनः' इति गदेन पोनसरुक्तय वतरा नमस्कारायोगश्च । 

यच्च (प पु १८ प. २) # “नम. श्रतिशिर पञ्मण्डमार्ताण्डमूतमः) # इस्यस्य 

(त पु. १८ प. २८) # “श्चवरणे पोष्कल्यमाष्ट । श्चतीती"' ॐ तियत्स्तरदी - 
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पन तदपि न । अनेन विशेषणेन व्यासस्य पद्मस्थानीयवेदान्तवाक्यविकसनहेतुत्व- 
स्येव पाप््याऽथेभकाश्चापरपर्याय-व्याक्तृलदशक्तिपोप्कल्यसिद्धावपि गस्युखविवेचि 
ताथेवेदान्तवाक्यबोषितहदयत्वरूपश्रवणपुष्करताया सुकाभात् । तथासति ““श्रति- 
शिर.सु्यपद्मस्थानीयवुद्धयः' इतिं स्यात् । यच्चोक्त (पपु १८ प. ३) # 

“नमाम्यमोगिपरिवारसंपद् .. .. ..- -विनाविनायकमपू्ैशङ्करम्'? # इत्यत्र (त 
पु. १८. प. ३२) # ““मोगिनामघेयसर्पषरिवारसपन्- परसिद्ध. शङ्कर '› # इति । 
तदपि न । प्रमथपरिवारस्य त्य सर्पभूषणत्वेऽपि तत्परिवारस्वाप्रसिद्धे । नच 
वाच्य परितो वृणोत्यङ्गमिति परिवारो भूषणमिति । रीकाङृताऽनुक्तखात् । कोके- 
तथाऽग्यवहारेण निषण्डादावननुश्ञासनेन च ्ढिमुपेक्ष्य केवरूयोगेनान्यत्रशबद - 
वत्तेरयोगात् । (त पु. १८ १. ३३) # “जयतु निरस्तसमस्तैषणमुनिवरनिकर- 
परितः? # इत्यथां तरस्यैवोक्तेश्च । यख (पि. पु. १८ प. ४) # '“विनाविना- 
यकत?” # मिति विरेषण तदपि वैदिकंमन्यस्य इतदशाकारहरिषूजनम्य पराचार्य- 
स्यासङ्गतम् । षडभिज्ञो दशवकोऽद्वयवादी विनायक'इति विनायकपदेन बुद्धस्थेव 
प्राः } नच (त. पु. १० प. १७) # “"निरस्तसमम्तवोद्धसमय इत्यक्च,, > 
इत्युक्तमिति वाच्यम् । तथासति “विनावेनायकमिति?” प्रयोगप्रसङ्गात् । क्षणायाश्च 
भयोजनामावात् । स्वरसारुभ्यद्ेषस्येवास्वरसपालत्वात् । यच्चोक्तं तत्वदीपने (त पु 
२० १. १३.) “फल्वहून्थकरणसन्निधानाचमम्कारस्य तच्छेषत्वध्ोतनार्थं प्रतिज्ञातः, 
# मिति। तद्रपि न । चिकीर्षितस्य मन्थस्य करणेसति नमस्कारस्य सन्निहिततच्छे- 
ताया विनापि प्रतिज्ञा बोद्धृगक्यत्वात् । भतिज्ञातेऽपिहि सन्निधानादेव नमस्कारस्य 
तच्छेषत्वं कम्यते । तच्चाव्यवधानेन क्रियमाणग्नन्येऽपि समम् । बहुव्याख्येयसभ- 
वातिक व्याख्यास्यतीति श्रोत्जनमनोव्याकुरुतामान्नपरिहारस्य तत्मयोजनत्वाच्च । 
चोक्त विवरणे (वि. पु. २२ प २) #* साघनचतुष्टयसप्प्य ब्रह्मज्ञानाय विचार 
कतभ्य इति पुतवाक्यस्य श्रौतोऽथं संपदे 1 अर्थादधिकारिविशेषणमोक्षघाधनं 
ब्रहमज्ञानमिति सिध्यति । सन्निधाना वेदान्तवाकयविचार'” # इति । तत्राथ- 
शन्दश्रोताथे आनन्त्य साधनचतुष्टयसंपत्तेरपि योभ्यतया संबन्धेनापदार्थतया तद्वतोऽ 
धिकारिणोऽथशब्दश्रोतायत्वै तवहूरापास्तम् ! अथनब्दोक्तायिकारिविशेषणमोक्षस्य 
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चातोमोश्चायेति साबैविभक्तिकतसिकन्तपू्वैपरामर्येत -जब्दश्रौतात्वसंमवेन 'मोक्ष- 
साधने ब्रहमज्ञान'मित्यस्यार्थिकाथस्वकथने चाबोधविजंभितम् । बहमज्ञानायेति च 
किमत शब्द श्रौताथ उत ब्रह्मजिज्ञासापदम्य । न तावदाय ¦ विशिष्य तत्वाननु- 
शासनात् । नापि पूर्ात्तरपदभस्तुतं ब्रह्मज्ञाने, येन परामर्ं वा शक्येत । नच 
चित्तस्थव्रह्मज्ञानपरामरा इति वाच्च्यम् । समानपदप्राक्तमोक्षपरामक्षं विहाय कथमयं 
मानान्तरप्ाक्तपरामर्योऽङ्गीक्रियने । अछुशरुलप्रसङ्ात् ! कथचित्तेनेव तदभिधाने 
मूत्रश्चतन्रह्मपदाथभिनज्ञख्यदोषपसज्गात् । नद्धितीय । ब्रह्ममा्ाथकपूर्वपदे विचार- 
मात्राथकोत्तरपदे वा ब्रहमज्ञानयित्यस्याश्रवमाणत्वान् । नचाजहत्स्वाथरक्षणया जि- 
जामापदेनेव ज्ञनेच्छयऽपि कश्च्यत इति वाच्यम् ¦ तथासति ज्ञानेच्छाविचारयो 
समप्रघानभावेनेव पाक्षतवेनेच्छाया अविधैयत्वेन चाध्याहृतवेदान्तानामेकं `जिज्ञासा- 
पदसंबन्वेन ब्रह्मणो जिज्ञासेति समासम्थेवाभावाच्च । जध्याहतक्रियया सहासङ्गति- 
परतङ्लत् ! छ्तविभक्तिके समस्तपदे बोधकपदाभावेन योग्यतया ज्ञानायेति खमेऽ 
प्यश्रौतव्वापरिष्ारात् । स्वया स्षवध्यमानवेदान्तज्ञानलमेऽपि ब्रह्न्ञानाखमाच्च । 
योग्यतया ऽऽनीतवेदान्तानामेव जिज्ञासापदसवन्धेन ब्रह्मपदवेय्यर्थ्याच्च । नापि 
रक्षणामूरूरक्यसंचन्धशूपतया ज्ञानसाधन्वस्य प्राप्ति । एवं सत्यार्थिकार्भल- 
प्रसङ्खेन स्वदभिरूषितश्रौताथव्वस्य दत्तजल्ज्ञर्ित्वापातात् । सूत्रवाक्यावयवाऽत - 

राब्दराथस्यानिरूपणप्रसज्गाच । अतो मोक्षाय, अतम्तत्साधनन्रह्यज्ञानायेत्यावृ्योमयोर- 

प्यत शजञ्दाथवत्वसमवेन एतादशक्रसष्टेरनाश्चयणीयवस्वाच्च । एनेन मध्यमपदरोपी समास 
इति मन्दा्ङ्कापि प्रयुक्ता । क्मधारयमेदस्य तम्य “'लाकपार्थिवो'' ““ुखनासिका- 

वचनोऽनुनासिक'? इत्यादाविव सामानाधिकरण्यनियमेन ज्ञानायेति भिन्नवि- 

भक्तिकमधभ्यमप्दाखमाच्च । यच्च ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासेति षष्ठया विषयतया 

्तव्रह्मपरिव्यागेनाश्र॒तवेदान्ताना सल्िवानाद्धिषय्रतया सेबन्धकथने तदपि आअत- 
हान्यश्चतग्रहाख्यरदोषापादकत्वादनुपपन्नम् { “आनन्द मयोऽभ्यासात्? “जाकाशस्त- 
दछिङ्गादि'व्यादो करिष्यमाणविचारविषयतया ब्रह्मण एव निदशयिष्यमाणववेनोत्तर- 

विरोधाच्च । विचारविषयन्रह्मत्रतिपादकमेव वाक्यं विषयवाक्यम् । नतु साक्षाद्धि 

चारस्य स्वयमेव विषय । नदीदमनिद वा एवं मनेव वा” इति वाक्यसदेह् । कितु 
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"र्येव तद्वाक्यार्थोऽन्यद्वति तदथभूतन्रह्मण्येव स्य । तथाच संशयसमानविषय- 

विचार कथमन्यविषय स्यात् । “शा. मा. ७८५८-१? “तस्माचयोक्तसाधन- 

सपत्त्यनन्तरं जऋह्यजिन्ञासा कव्या ! ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिन्ञासे' 'तिवक््यमाणभाष्य- 

विरोधाच्च ¦ “तद्विजिज्ञासस्व तद्भज्ञ'' ति । “तस्माद्भारत सर्वात्मा भगवान्हरिरीश्वर । 

श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मन्तन्यश्चच्छताऽभयम्' "इत्यादि निरवकाशश्चतिम्यतिषु साक्षा 

च्छवणादिखूपविचारविषयतया भमितब्रह्मपरिस्यागेन प्रामाणिकपरित्यागरूपत्वाच्च । 

अत एव ब्रह्मदाव्दोऽय विष्णुपरो न निगुणब्रह्मादिपर इत्यपि सिद्धम् । ज्ञानोदेशेन 

विधीयमानजिज्ञासाविरोषणच्वेन ब्रह्मणोऽपाधान्य स्यादिति चेन्न | उदेर्यदङ्नकोरा- 

वप्यनुभवेश्चसंभवेन तस्य परिह शक्यत्वात् । त्रहज्ञान ददेर्य साक्षादुदंश्यद शनोपसज 

नलनिरित्तब्रह्माभाधान्यस्य “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्य? स्याद स्वप्रधानतया प्रतिफाद- 

नेनैव स्वयापि परिष्व्यत्वाच्च । “श्रोतव्य श्रतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः, 
रिव्यादौ वेदान्तानां श्रवणखूयविचारकरणतयेव प्रतिपा दितत्वेन तद्विरुद्ध विषयत्वोक्तेर- 

प्ामाणिककल्पयाखूपत्वाच्च । एवे च परोत्थापिता श्रवणादिविधाने वाक्यमेद- 

कषङ्कापि निर्मूल । आत्मा दश्व्यो वेदान्ता ओोततन्या इद्युक्ते हि सा स्यात् । 
नचेवम् । उक्तविधया श्रवणादि विधावप्यास्मन एव "पश्यं प्रोक्षयीत' "पडू वघ्रीतः 

"पञ्ुमारमेतेःस्यत्र पञ्चोरिव विषयतया ऽन्वयोररीकरणात् । तदध्याहृतवेदान्तस्येव 

सवणा दि विधित्रयेणान्वयवस्सन्निङ्चष्टवाकये श्चतस्यात्मन एव दज्नादिचतुष्टयेऽप्य- 

न्वयसंभवाच । "आत्मा द्रष्टव्य! इत्युक्ते केन साधनेन द्रष्टव्य इव्याकान्ञायाभ्मातमा 

श्रोतव्य'इत्यादेरेवान्वयाहेस्वात् । नद्यन्यश्रवणेनान्यद दानम् । व्यधिकरणत्वात् । एवंच 

सभवस्परिदारं वाक्यभेदमङ्कोक्कव्य विधान्तरेण समाधानमप्यात्माऽकोश्चरसमाधान- 

मेवेति । य्वोक्त तत्वदीपने काम्यस्वेन मोक्षस्य फर्त्वमाशङ्कय (त. पु. २३ 

प॒ १९) # परखीकाम प्रायश्चित्त कुर्यादिव्यल काम्बमानयोबिखिण्डम्यापि 

फ़रुत्वापातादि # ति । तच्चिन्त्यम् । तथाहि कि कामुकप्रषृत्तिफल्ता योषिरिपण्ड - 

स्याऽऽपाधते | उत प्रायश्चित्तखूपक्रियाफरता । नाय । "थयुक्तमोगस्य विरागिणः 

भतस्िन् सत्यप्यभवत पतेन विनाऽपि भवत. तस्मध्यपयोजकल्वादिति 

न्यायमनुसव्य दूषयतीति ज्ञेयम् ] 
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कीवस्य च स्यपि योषिसिषण्डे कामादशनात् । असुक्तमोगस्य विखसिन समन- 
स्केन्द्ियस्य तदमावेऽपि कामदरदानादन्वयव्यक्तिकाभ्या यागसाध्यस्वगेस्येव स्वी- 
सभोगादिसाध्यसुखविरोषस्यैव कामनाविष्रयखेन फरुतौचित्यात् । उदेदयस्वर्भसा - 
धनयागम्येद स्त्रीपिण्डस्योरेश्ययुविशेषसाधनतया कामुकप्रवृत्तिविषयस्य फरुतया 

सोकितुमप्ययोग्यस्वात् । उदेरयत्वे काम्यत्वमिस्यनर्थान्तरम् । इष्टसाधन दीक स्ी- 
पिण्डादिकं गुडादिवत् । न पुनरिष्टमेव । इष्ट काम्यमितिच प्यायः । श्नेश्चावाधि- 
ता्थसवनिव्रमात् “स्ियै बा योऽधिगच्छति!” “नस्तरियमुपेयादि"'त्यादिश्रव्यन्तर्- 
समाख्यया च शाकपपार्थिवादिवद्वा रक्षणया वा परस्ीसमोगसुखकाम इत्येवाथेस्य 
वक्तव्यत्वाच्च } नद्वितीय. । परस्ीस्तमोगकामनाजनितदोषल्पेन निर्विण्णस्य तत्परि 

हरिच्छो प्रायश्चित्ते परवृत्त्य प्वरच्युत्तरकारीनतद्कियायां स्तीपिण्डे त्त्समोगे वा 
काम्यत्वस्थेवरामावात् । तम्मादविचारितरमणीयेवेय स्तीपिण्डस्य काम्यतवेन फर- 
स्वशङ्का । यच्च (त. पु २३१. २०) # न् विरोषणत्वमावेगम काम्यत्वमात्रेण 

वा मुक्ते करुतवम् । कितु काम्यते सव्यनिन्दितववेन # इद्युत्तरम् । त्व च सङ्ग- 
च्छते । अगम्यागमनादेरेव “नस्तियमुपेयादि""व्यादि श्वतिम्मरतिविनिरि दतत्वेन 

“पच्च कन्या स्मरेनित्य महापाततकनाह्ञनमि' "त्यादिना स्तुतस्य अभिवादनादि- 

मक्तियोग्यस्य पतिव्रता पिण्डस्य विनिदनाभावेन “दक्तेऽप्योषषे न रोगशातिरि'ति- 
न्यायेन काम्यत्वस्यार्निदितव्वेन विशेषणेऽप्युक्तदोषतादवस्थ्यात् । कामुकपरवृच्छ- 

दिफरे विनिन्दिवेऽगम्यागमने, शयेनेनाभिचरन्यजेते"व्या दिनोक्तरयेनयागा दिपठले 

““नदिभ्यात्स गमूतःनी"तिश्रतिनिन्दिते “आराध्य कम्त्वामपवरगदें हरे वृणीत आर्यो 
वरमासचन्धन' 'मितिम्सृव्या “को वृणीत! 'इत्या्चेपेणा"त्मवन्धनमि,१ति बन्धनस्वो- 

त्या च दिनिन्दिने मोक्चेतरसकरूफरे चाव्यापनात् । अनिदितत्वे सति काम्यस्याश्चमेव 

फ़रुस्य ज्योतिष्टोमफरुतवपरसङ्गाच् । ज्योतिष्टोमक्रियया नतत्काम्यमिति चेतति यया 

क्रियया यत्काम्य तत्तस्या फरूमिच्युक्तं स्यात् । एवं चैतावतैव स्निर्वाारिकम- 
व्या्षिमापादयताऽतिव्या्धिपपरिहरताऽ्निंदितव्वविशेषणेन । तस्मादज्ञातवस्तुतत्वं- 

स्येवेय सिद्धान्तस्तचारचातुरीति । यच्च (वि. पु. २८ प. २) # कःपुनरस्य सूत्रस्य 
प्रसङ्क' # इव्यत्र (त. पु, २८ प. १५) # “श्रोतःय इत्यादिवाक्यं परसज्ञकमिति 
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वक्तव्यम् । नच तत्संभवति ! विकला सहसान । तकि नित्य नेमित्तिके वा 

प्रायश्ितय॑वाऽथवा काम्यम् । ना. । अकरणे प्रत्यवायाश्चतेः । नद्धितीथ. । 

गृहदाहादिष्विव निमित्ताश्रवणात्! ># इति तव्वदीपनं । तचिन्त्यम् । "स्वाध्याय 

प्रवचनाभ्यां नपममदितव्यमित्यादि श्रतो, “श्रवणादि विना नैव क्षण सिष्िदपि 

कचित्?» “बिले बतोर्कमकिक्रमान्ये न श्रुण्वतः कणपुर नरस्य?! “न यत्र श्रवणादीनि 

सोक्नानि स्वकर्म । कुर्वति सास्व्तां पद्युयातुधान्यश्च तत्रहि"? “नयत वकुण्ठ- 

कथायतापगे''व्यादिस्पतौ च अवणाकरणे परस्यवायश्रवणात् । यचेव वदतोऽभिप्रेतम- 

करणे प्रत्यवायो यस्य तन्नित्यम् । दोषफलान्यनिभित्ते सति यक्रियते तननैमित्तिक- 

मिति ! तदपि चिन्ध्यम् । नैमिततिकृस्याप्युपरसगस्नानादेरकरणे पत्यवायश्रचणात् । 

निव्यस्याप्य्िहोलादेरु““डिते जहोती""व्यादौ सूर्योदयाद्विनिमित्तश्रवणाच् । यदिचो- 

मयोः सनिमित्तकृत्वाविशेषेऽपि यस्य निमित्तं सूर्योदयादिकमपि नियतमेव नका- 

दाचित्कम् । नहि सूर्योदय. कदाचिद्रस्ि कदाचिच्नास्तीत्यस्ि । तन्नित्यम् । 

यत्य च निमित्तशुपरागगृहदाहादि कादा चित्कमेव न नियतम् । नहि सूर्योपरागादि 

प्रतिमास्च पतिपक्ष वा मवय्येवेत्यसि । तन्नेमित्तिकमिति मते तदा सिद्धे नः समी- 

हितम् । अन्थङ्िखितश्य स्वयैव त्या जितत्वात । नियतस्य ब्रह्मणत्वादे" बद्मणत्वे 

सति मुक्तियोग्यसखष्य वा जिभित्तम्य श्रवणादावपि समत्रेनोक्तरीव्याऽकरणे प्रत्यवाय- 

श्रवणेन च नित्यत्वस्तभवादसङ्गतः काम्यविधित्वोररीकरणरूपोत्तरयन्थश्च स्यात् । 

निष्कामधव्रत्तिविषयमोक्षकामनया हि काम्य वक्ष्यते । तच्च “्रह्येव तेन गेत 

व्यम्, ““तत्कमे हरितोषं यत्" “कायेन वाचा मनसेन्दियर्वे' त्यादिना स्वेकर्मानु- 

स्यूतमिति संध्यावन्दनादेरपि काम्यत्वपसङ्गा्च । यच (त. पु. ३० प. ८) # 

““्रमाणवस्तुपरतन्त्रत्वा्ामक्ताक्षात्कारे विधिस्तमव!* # इति | तदपि (त पु. ३० 

प. १२) # “अद्वितीये ब्रह्मणि वेदान्तानां श्वक्तितास्पयावधारण श्रवण" # ति 

त्वयेव निरूच्यमानज्ञानषूपश्रवणविधिना समानयोगक्षेमम् । तथाहि प्रमाण कस्तु 

च विषयो ज्ञानसामभ्री । तथाच ब्रह्मदशनसामग्या ब्रह्मददनं भवत्येव ततत कि 
विधिनेस्युक्त स्यात् । इदं च कथं न् श्रवणख्पज्ञानेऽपि साधारणम् । सामग्याः 

कार्याजकत्वनियमात् । किच दर्शनसामय्या दश्चिनं भवव्येवेत्ति नतत ॒विधिश्च- 
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द्विध्यथतवेनामिमतेऽपि कार्ये कर्थ विधि । तस्यापि स्वसामय्यामुतखादनियमात् । 

यदिच मन्यसे सेव सामग्री न स्वरससिद्धा । किंतु बहुवित्तव्ययाऽअ्यासपुरषभ्रयज्ञ- 
साध्या ! अतम्तत्रारुप्त पुरषं भरवतैयितुं तदिष्टश्ाधनतावबोधकविधेः साथक्यमि- 

ति । तर्दीहाप्यनायासेन स्वरससिद्धसाममीकथटकुडयादिदशने तवदुक्तन्ययेन 
नविधिरिव्यस्त॒ । विषयैराग्यगुषूपसत्यादिबहुपभरयलसाध्यसामम्रीके स्वरसाऽपराप् 
प्रयलसाध्ये ब्रह्म्रवणद्दीनादौ निधिदशनादाविवाऽन्ञानिनमलस च पुरषं प्रवतयि 
तु्बहमदश्चनादेरिष्टसाधनता बोधयतो विषे कथ नसाथक्यम् ¦ “जप्रात्े शास््रमथं 

वः, दितिवचनान् । कुतस्तर्हि जिक्ञासापदस्य भवदागमेऽपि विचारपरतेति चेत् । 

साक्षात्तदथमूतसन्पत्ययामिषेयेच्छाया अविषेयखादेवेति ब्रूम । तथाहि । निषि- 
द्वेऽपि स्वरसशुन्दरे परदारादौ विपरीतं परयतमानस्यापि लिम्येच्छादश्चनाद्विहिनेऽ 

पि खाना्नादावनुक्रूरं परयतमानम्यापिं ,तददरेनाप्पुरुषप्रयलला गोचरस्तावदिच्छा । 
तलच केवरुमिष्टसाधनतावबोधनयुखेन पुरुषप्रवतेनैकफरो विधि कथ तत्रयला- 
गोचरेच्छायां साथक स्यात् । किंतु चन्द्रमण्डरूमाहरेत्याद्विवदसाध्यगोचरनियोम- 

तया व्यश्र एवात “क्ेव्ये"्यध्याह्तक्रियासंबन्धघरनाय नियोगयोग्यपुरषप्यलघा- 
ध्यश्चवणादिरूपविचारस्यैवा वद्यवक्तव्यतात् । सूत्रस्य च ““श्रोतन्य'"इत्यादिश्चव्यनु- 
सारित्वाच्छत्रणादेरेव ज्ञानपति सुख्यसाघनस्वाच । यच्च (त पु ३०प ९) # 
"'आत्मनि विज्ञात इति '"स्स्याऽऽस्मोपादानत्वाद्यक्तिकेणामावस्तत आसमज्ञानात्सवे- 

ज्ञान युक्तम्!” # इति तखदीपन तदपि न् युक्तम् । अधिष्ठानभूतशुत्तयज्ञानदशोन्न- 

रजतादिभ्रमाणां शक्तिन्ञाने सति निघरत्तेेव दशनेन जगदरारोपाचिष्ठानात्मविज्ञाने 

सर्भ्रमनित्रत्तेरेव वक्तव्यत्वात्। (वि पु २९० २)०मूव्श्यान्ते विश्चवमायानिंत्ति'' | # 

रिति वदता व्वयेवाङ्गीङ्ृतव्वाच्च । नचाधिष्ठानसामान्यज्ञान भ्रमानुक्रखमिति वाच्यम् । 

(वि.पु २९१.२)#'“ञास्मनि विज्ञाते सवैमिदं विज्ञातम्! । “एतावदरे खल्वसृतख'' 

मिखपस्तहारादमतत्वसाधनमात्मद शीनं द्रष्टव्य इत्यने > तिविवरणोक्तेरमूतत्वसाधन- 

चरमाऽऽसदशनस्येवात्र वक्तव्यत्वात् । तस्यच विश्वञ्नमनिवतेकल्वावद्यभावात् । 
““विज्ञात'इस्यत् वीव्युपसगीस्य वैय्यर््याचच । ब्रह्मचिन्मात्रविषयकनिर्विकल्पकरूपे 
चरमदश्चने जगदुदेखस्येवासमवादनङ्गीकाराच कथमार्मनि विज्ञाते सवेविज्ञानम् । 
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एतेन निषेध्यतया आसनि विज्ञाने सवेविज्ञानमिति मन्दाशङ्काऽपि निरस्ता वेदि- 
तन्या ¦ निष्पकारके तदभिमतचरमदरने केनापि प्रकारेण कस्याप्युद्धेखासमवात् । 

सर्वेस्यास्यामावो विज्ञात. स्यादिति प्रयोगप्रसङ्धाश्च | नहि घराभावन्ञाने धरज्ञान- 
मिति य.कोऽपि व्यवहरति । किंचिताद्सपेविज्ञानस्य घर एवाय नपरादिग्ति 
पामरन्ञानेऽपि तभवेनात्मविज्ञाने स्तुतिषूपार्थवादतया सुच्युत्पादकत्वाभावेन बि- 
शिष्य प्रस्तावनररय्यर्थ्यापाताच्च । (त. पु ३० प. ९) # 'श्तर्वस्यात्मोपादान- 
स्वात् # इतिहेतोरसङ्गतत्वापाताच । नहि भूते घटो नास्तीति भूतलनज्ञाने जाय- 
मानवटाभावन्ञानसघरनाय मूतर्वरयोरपादानोपादेयमावोऽप्यपेक्ष्यते । अपिचैवम- 

भावस्य प्रतियोभिन्ञानाघीनज्ञानतवेन जगत प्रागेव विज्ञातत्वावरयभावा 'ष्द विज्ञात 

विज्ञातं भवती"'तिहान्दोग्यगतेतद्वाक्यसमाख्यादूपवाक्यार्थानुपपत्तिपसङ्गाच । “यथा 
सौम्येकेन गृसिपण्डेन सर्व मृण्मयं विज्ञातं स्या''दितिदटष्रान्ताननुगुणस्वाच। नहि मृद्ा- 
दिवि्लने खष्मयाददिकं नाम्तीति विज्ञायते । जरूष्टरणादिव्यवहारविखोपप्सङ्गात् । 
जपिचिवं सति “नेह नानासि किचस्ने' तिश्रौतनिपेधस्य सामान्यनिषेधतया तल्नन्य- 
ज्ञानस्यापि तादशत्वनियमेन.“किचन ने?” ति जगतो निषेध्यतया सामान्यन्ञानस्षमवेऽपि 
विन्ञनासंभवेनाताप्युपसगेवैय्यर््याच । नहि चरभदश्चने निषेध्यतया सर्बेम्य वि- 
शिष्य दशनम् | अपथैवसानपसङ्गात् । किच बहमज्ञानात्माक्पतियोगिभूतापरिमित- 
जगन्ज्ञाचं विशिष्य नास्त्येव । असवज्ञत्वात्सवैम्य । अतश्चरमदद्ीनेऽपि न विशिष्य 
सवप्रतिषेश्र । संहि प्रमेयत्वेन प्रतियोगिनि ज्ञाने घटो नास्तीति विशिष्य नित्रेधो 
्टवर' ¦ एवचाऽऽविपारगोपाङं प्रागपि विधयमानसामान्यज्ञानम्याऽऽत्मज्ञानप्रयोज्य- 
त्वामाकेना"८ऽऽत्मनि विज्ञाते सतीति मतिसक्तम्यथहेतुस्वस्यचाऽन्यलच “येने, ति- 
तृतीयाथभूतकरणत्वस्यचाऽनुपपत्तिप्रसङ्गात् । अतो यच्किचिवरेतन् । नापि ब्रह्मणो जनग- 
दुपाद्रा्नस्वादुपादानोपादेययोश्ामेदाद्कषविज्ञानं सर्वविज्ञानमिति वाच्यम्| मिथ्या 
ज्ञनस्य सत्योपादानत्वानुषपततर्नायमपि पक्ष साधुरिति । (त पु. ९३ प ३१) # 
“उपादानस्य सत्यत्वे तत्कायेस्यापि सत्यत्वं स्यात्र् । तयोरमेदादित्यर्थ', > इति 
तत्वदीपने वक्ष्यमाणस्वान्न सस्यस्य कहयणो पिथ्यामूतजगता सह साक्षादमेदोप- 
पादकयुख्योपावानस्वम् । जसेभवादनङ्गीकाराश्च । विक्रियमाणजगदुपादाना - 
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याधिष्ठानत्वमावरेणोपचरितोपादानस्य च सव्यक्ूटस्थचिन्मात्रन्रह्मणोऽनृतपरिणा- 

नडजगदभेदस्थेवास्तभवादरसंमतेश्च } नहि तव मते जीवन्रह्मचितोसिि जडाजडयोभ - 

क्यम् । जह्टदजहदछक्षण विय्य्थ्यपरसङ्गात्। (शा भा पु ७६प.१)“.अन्योन्यसिन्नन्यो- 
तमकतामध्यस्येः 'तिभाष्यविरोघाच । किंतु (त पु.३०प ९) #^तद्व्तिरेकेणा- 

व" # इति तत्वदीपनाभिग्रेत मिथ्यात्वमेव । तच्च प्रक्ृतानुपयोगीति कथमेकविज्ञाने 

विज्ञानम् । यच्ोक्त विवरणे (वि. पु. ३०१. २) # “भासमदशने द्वष्टव्य इत्यन 

र्थ्येन मनननिदिष्यासनाभ्यां फरोपकायज्गभ्यां सहं श्चवण नामाङ्ग विधी- 

›› # इति । तल प्रष्टव्यम् । श्रवणाग्यवहितोत्तरक्षणे तञ्जन्यमपरोक्षद हानं 

ति नवेति । नतावसथम- । काखान्तरभाविनि ज्योतिष्टोमफले स्वर्गे नियमेन 

}तिष्टोमादुत्तरभाविन फरुमूतस्वर्गासपू्माविन प्रयाजादे. फरोपकायज्गत्वसेम - 

{पि पर्वोयन्न श्रवणफरेऽपरोक्षदशने तद॒त्तस्कारीनयोमनननिदिष्यासनयोरुप- 

रित्वस्थैवामावेन फरोपकाथङ्गत्वस्य सुतरामभावापातात् । ननु जातमपि तद्- 

क्षदक्षनमजातपाय सत् स्वकार्याविदयातिरस्कारेऽसभावनाविपरीतभावनानिवतं- 
मनननिदिष्यासनसाचिव्यमपेक्षते इति चेच । तथासति दश्चनजन्यफलनिष्पाद्- 

योस्तयोस्तत्फलेन सफरुतया दश्चनैऽगिनि फलोपकायेज्गत्वपसङ्गात् । द्वितीये कार- 

रभाविदशन प्रति निदिध्यासनमननपूवकारीनमिदमेव श्रवण कारणसुत मनननि- 

ध्यासनोपोद्धछ्तिं श्रवणान्तरं कारणम् ! अथवा निदिष्यासनमेवाव्यवहित 

कालीन कारणमिति प्रष्टव्यम् । न प्रथम । ज्ञानरूपतया त्रिक्षणावस्थायि- 

न चिरनष्टस्य तस्य श्रवणस्य बहुव्यवहितकाखान्तरभाविफर भ्रति कारण- 

स्थैवायोगात् । सम्कारजन्यवे स्पृतिखापातात् । जन्यवहितपूवकारीननिदि - 
1सनस्थेव सक्षा्तस्कारणत्वपसद्गाच्च । न द्वितीय । ताहशश्रवणविरोषे भति 

न" पूत्रकारीनयोरनयो पूर्वाङ्गत्वस्यैव प्रसङ्गात् । निदिध्यासनानन्तरं पुन श्रवणे 

माणाभावाच्च । न त्रतीय । एवमस्यपरोक्षदशने साक्षात्साधनीमूतनिदिध्यासन- 

पडपनिष्पादकयो श्रवणमननयोरेव ज्योतिष्टोमस्बरूपनिप्पादक-प्रोक्षणाव्घातव - 

इ्ोचित्यात् ! निदिध्यासनस्थैव ज्योतिष्टोमवदंगिस्वप्रसज्गाचच । नचैव उ्योति- 

मस्यापि प्रयाजादिकं प्रतयङ्कत्व स्यादिति वाच्यम् । प्र॑याजादिस्वहूपानिष्यादक- 
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तया पूरवाह्गत्वस्य तटुत्तरकारीनत्वाभावेन फलोपकायङ्गतायाश्चासमवात् । पट 
फडेन सहैकवाक्यनिर्दि्टतया फक्वतो ज्योतिष्टोमस्य प्रकरणे फरोदेचसू्यविप्रृ 
वाक्ये बिहितत्वेनाफरुस्य पयाजाद्रेवाङ्गत्वयोगभ्यत्वात् । नचवाच्य द्धष्टव्य ओः 

ग्यःइतिसाक्षादश्नरूपफरेरुवाक्यतया सफङ्त्वाच्छरवणमेवाङ्गीति । तथारसा 
्रवणास्राधकत्वेन तदनन्वितयोमनननिदिध्यासनयोरन्वयस्यैवाभावग्रसङ्गेना विप्र 
पूवेवाक्युनिर्दिषटदश्चनरूपफरोदेशनैव तयोरपि विधानावद्यभावात् । सूवज्कः 
चोदेश्यदरानरूपफखन्विततया चिज्ञासापदाथमूतश्चवणादिषूपविचारलचितयध्याप्य 
कदेव विधानेन तयोरपि एलान्वितव्साम्यात् । परंपरासाधनस्या^्यपाम सोममसता 

अभये" ऽस्यादो फलेन स्ट साक्षात्पाटदश्चनाच्च ! अपिचाव्यवहितोत्तरवाक्यलयाण 
मपि सद्पाटेन बहुविपकर्षामावाह ख्वदथक्रमानुरोषेन ““श्रोतन्यो मन्तन्यो निदि 
ध्यासितन्यः साक्षात्कर्तव्य 'इतिवाक्यन्तरसमाख्ययाच^स्वर्गकामो ज्योतिष्टोमे 
यजेते'ःतियोगविभागेनान्वयवयथाश्चतयोगविभागेन द्रष्टव्यो निदिध्यासितम्यो मन्त 
व्य. श्रोतम्य इष्युदेश्यतद्धेतक्रमेणान्वयत्तभवात् । (त. पु. ४० प. २२) # “श्ञानः 
वस्तुनिनतकरत्वे किं दष्टवलारिकिवा श्रतिवसखत् । आधेऽपि तर्क विभयम्बन्धि 
निवतयस्युताश्रयस्तम्बन्धिने किंबोभयसम्बन्धिनः? # मितिविकस्यं मनसि निधा 
यदुक्तं विवरणे (वि. पु. ४० प. £) # “भचित्रावयविनि नीरूविरिष्टदरव्यज्ञाः 
स्वविषय वा स्वविषयसमवेतं वा रसादिकं विरोधिनं वा पीतिमादिगुणः 
निवत्तयति 3 स्वविषयानवेनोध एव केवरस्तेन निवस्यते । स्वाश्रयगतं वस्तु जानेः 
निवतत इतिचेन्न । घरादिज्ञानेनाऽऽत्मगतधर्माधर्मादिगुणानिच्त्े । नचाश्यविषयो 
भयक्षम्बन्धिवस्तु ज्ञानेन निवतते । आतमन श्रीरविषयज्ञानेन वेहातमसम्बन्धायनि 
वत्ते" # रिति । तत्र ताषदपक्षत्रयमप्यसङ्गतम् । नहि वयै यत्सत्यै तत्स ज्ञानेन 
निषत्थमानं दृष्टमिति वा यज्ज्ञान त्स्य कस्यचित्सत्यस्य निवक्कं टदष्टमितिवा 
रमो येनेदमुक्तमनिष्टापादने सङ्गच्छते । अपितु यथा सत्यस्याप्यज्ञानातिरिकस्य 
वस्तुनो वस्त्वतरेणेव ज्ञानेनापि निदततिर्छोके दष्टा सुद्धरेण धटनिषृत्तेसि रसविरशे- 
भस्वादनेनारुचिपरिषारस्यापि दना । तथेहापि प्रमाणे सति सत्यस्यैव बन्धस्य 
जनेन निषृचिस्वु । असिहि “दृष्टैव तं छुच्पते नप्रेणः, “मिते हृदयत्रन्थि- 
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दिछ्यन्ने सवसंशया । क्षीयन्ते चाम्य कर्माणि तस्िन्दटे परावरेः' । “्ञानाभि 

सवेकर्माणि भस्मसाक्छुरनेऽजुन'' । '“सर्व ज्ञानेनैव वजन सतरिष्यसी'" त्यादि - 
श्रतिम्मृतिष्पं धमाण अतीतानन्तन्रह्मादि योगिषु ज्ञानबन्धनि्च्योरन्वयव्यतिरेको 
चेति वदाम । पएर॑मति प्रमाणविधुरनीलदिज्ञानस्म नीलादिनिवतकत्वापादस 
कुलोषयुज्यने । ननु ज्ञानमज्ञानस्यैव निवतकं इष्टमतो दृष्टविरुद्धार्थे न सा अरति. 
प्रमाणमिति । >उक्तरी या तदितरनिवतकस्व्यापि दहनेनाववारणानुपपत्तावु- 
भयनिवतकखस्यापि समवात् । नद्येकमेकस्येव निवतकमिति नियमोऽस्ि । तमो- 
निवतकम्थेव दीपस्य तेरनिवर्वकत्वम्यापि दनात् । कमरूदलनिबिडक्तयोगवि - 
ना्कस्येव सूर्योदयस्य कोकमिथुनसोकापनोदित्वदशनाच । न द्यरुचिरज्ञानम् । 
किंतु रागाख्यशूच्यमाव एवं । सच रागोखादकरसविदोषास्वादनाख्यरासनतदप- 
ोक्ष्ञनिकापोय इति कथ न तन्निव्स्य । तदुल्पादकस्थैव तदमावनिवर्कत्वात् | 
नहि तदुद्देशेन सवैजने क्रिथमाणस्य ततोऽन्यस्फकम् । नच रुच्यास्मकराग् एव 
म्वाभावम्य तम्य निवतक इति वाच्यम् । घराभावनिवृत्तिरूपघरस्येव स्वप्रागभाव- 
निदृत्तिषरूपस्य तस्य तदनिवतक्रस्वात् । नहि स्वयमेव स्वस्य निष्पादकम् । 
आत्माश्रयात् । अत दुक्त र्षविरोषाम्वादनमेवारचिनिकतकमिति । नच रसवि- 
शेप्राम्वादनेन रागोधत्तौ तदभाव स्वयमेव निवत्त इति वाच्यम् । रागप्रागभाव- 
निवृ्तिशपरागोतपादकस्येव तद्रभावनिवकतेकत्वापरिहदारात् । किच स्वयतेवेस्यस्य 
कारण विनेव्य्याङ्गीकारिऽकारणकार्यौ सत्ति सङ्गात् । रागोखादकेनैवेदयङ्खीकारेऽस्म- 

दुक्तपक्षस्येव सथिरीकरणात् । किच किमथमर्यं स्रजनसिद्धानुभगान्यथीकरण प्रयास 
प्रस्य । उक्तम्या्िवखदिति चेन्न । व्या्षिसिद्धौ तहङ्नानुभवान्यथीकरणम् । 
अनुमवान्यथीकरणे च व्यभिचाराभावेन व्या्चिसिद्धिःरेव्यन्योन्याश्चयात् । एवच 

महीमहीवराघनन्तपदार्था यादकषपरमेश्वस्ञानस्य प्रवृत््यादिजनकमावि जनीनन्ञानस्यच 
तत्तस्रागभावनिवतकलवावश्यमावेनानेकधा पर्चिथिलमूलेय व्याधि । काखारष्य - 
दिनिवतकान्तरसमावेक्चस्तूभयल् समः । तेषा सर्वो त्चत्तिमन्निमित्त कारणत्वात् । 
अज्ञाननिवृचेष्प्युखत्तिमत्वात् ! किंच “भिये हृदयमन्थिदिकधन्ते सतरसंश्चया । 

भ्रसविरेषेव्यादिना । 
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क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्सिन्दष्टे परावर'' इति शतो हदयग्रन्थिपदाथत्वेन 

स्वदभिमताविदानिढृत्ताविव स्पष्ट कमसश्यनिवृत्तावपि “ष्ट, इति सतिसक्तम्था 

ज्ञानस्यैव हेतुत्वश्रवणात्कथ न ज्ञानम्याज्ञानातिरिक्तनिवतकव्वे मानम् । नच 

वाच्यमुपादानाज्ञाननिद्रच्यैव कर्मादि निष्रत्तिने साक्भाज्ज्ञानेनेति । श्रतहान्यश्चुतम्रहा- 
पत्त । च शब्दानुपपतेश्च । एकनिमित्तसाध्यानेकसयुच्चयो हि तदथ । परपरासा- 

ध्यते तदयोगात् ¦ म् हि दण्डेन घटो जद्ाहरण चेति पयोग. । जपि तु घट ॒पर- 

दण्डन चेत्येव ! अतरा निमित्तन्तरानुक्तेन द्धिमात्रसमुच्य । उपादाननिरत्ति- 
प्रणाड्या निवृत्तौ प्रथगवक्तव्यत्वात् । जगन्निवृत्तेरपि वक्तव्यत्वाचच । “स्वं ज्ञानषवे- 

ले वृजिनं सतरिष्यसि'” इतिस्मरतौ “चट एवात्मनीश्वर' इति समाख्याश्चतोचव्- 
कारायोगाच्च । दद्ानान्यनिमित्तमनपेश्ष्योक्तफर्स्य तदव्यवहितोत्तरक्षणभा विव 
तदथ. । निभित्तान्तरसमाेने क्रमिकोरत्तौ च कथमसौ युज्यते । न द्यन्ने जात 

एव॒ भोजनमितिवत्करपक्षाखनघ्यनमपेश्ष्योक्तफरुस्य तदभ्यवहितोत्तरक्षणभा विवव 

वदन्ति । “तदा विद्धा्पुण्यपापे विधूय निर्न परमे- माम्युपेती, तिश्रतौ पाप- 
निव्रच्युचरकारु “निरञ्चन''इत्यविद्यानिवृत्तिकथनाचच । किच कपिखदश्चनमिव 
मगवदृशन कतो न साक्षात्पापनिवतकम् । न हि कपिखादशनमप्यविद्यानिवृत्ति- 
प्रणाङ्या पापनिवतक्रम् । जगदुपादानब्रह्माज्ञानस्य तेनानिवतनातु । अन्यथा 
गदभदङनम्यापि पापनिक्तकखप्रसङ्गात् । कपिल्यामेव साक्षादृष्टायामपि वा 
पापाजिद्त्तिपसङ्गत् । त्वन्मते कपिकादीनां ब्रह्मत्रेऽपि वेदान्तश्रवणाजन्यतज्ज्ञान- 

म्याज्ञाननिवतकल्वानङ्गीकारात् । षरज्ञानम्य स्वनिवव्यधरजानामावानुमापकतत्सश्चय- 
विपययो प्रति साक्षा्निप्रतकत्ववत् ब्रह्मज्ञानम्य साक्षास्संशयादिनिवक्षकव्वसमवाच्च । 
ननु परममङ्गकूतया साक्षादेव पुण्यै जनयिचवैव पापनिव्रसकं कपिखदश्चनमिति चेन्न, 
भगवदरनेऽपि तथाल्वापातेनाज्ञानस्यापि साक्षाज्ज्ञाननिव्रस्यैत्वामाव्रापतात् ! कल्प- 
नागौरवस्योभयत्र साम्यात् । ज्ञानस्याज्ञाननिग्रतकत्वे तदनपेक्षायां पापपरिहारार्थं 
विहितक्रियायां तत्परिहरि प्रायश्चित्त इव तदनपेक्षासाम्यात् । सति नेवं 'ट्टमा- 
नाप्पुनन्ती'"त्यादिस्सृतिरप्यनुक्रूडिता स्यात् । अन्यानपेक्षदशनमात्रेण कर्दमक्षार- 
नमिव पपिक्षार्नरूपपवित्रीकरणं हि तदथ । किंच""जवरोक्य मुख तेषामदित्य- 
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मवरोकये??दिति दुष्टावरोकनजनितपापप्रायश्ित्ततया विहितक््यदद्यैनस्य साक्षा 

सापनिवतकस्वमपरिहायैमेवेति कर्थं ज्ञानमज्ञानम्यैव निवर्तकम् । न हि प्रायश्चित्तमपि 
पुण्यजनकम् । आवर्यकदुरित्वेसेनेव चरितार्थत्वात् । तदर्थमेव विहितत्वाच्च । 
एवच सकरुूदोषपायश्ि्तदूप भगव्रहरनमपि साक्षादेव सकट्दुष्कर्मनिर्मुख्न- 
मिति नि सीमा त्वत्परिकल्पितभ्या्षिभङ्गसीमा । “तदधिगम उत्तरपूर्चाषयोरदलेष- 
विनाचौ' “श्ञानाभि सवकर्माणि मस्ममाक्कुरुतेऽजुने""स्यादि निर्णाथकस्पष्टमग- 

वद्रचनेभ्यश्च सुस्थोऽयमथे । नच वाच्य प्रायश्ित्ततैव तन्निवसंकं न ज्ञानतमेति । 
किं तावता । भन्थोक्तव्याप्तौ व्यभिचारापरिहारान् ¦ एव तर्हिं ज्ञानतया ज्ञानम- 
ज्ञानस्यैव निवतकमिस्येव व्यािरस्तितियत् । तदपि न । पूर्वोक्छवक्ष्यमाणरस- 
विरोषास्वादनेश्वरज्ञानकपिखादशनवायुम्परशानुमवादेर्तानतयेव तत्त्निव्त॑कसेन व्य- 
मिचारतादवस्थ्यात् । नहि तदपि भ्रायश्ि्ख्यं ¦ किंच त्वन्मतेऽज्ञानानिवतेक- 
परोश्ज्ञानसाधारणज्ञानत्वं कथमज्ञाननिवृत्ताववच्छेदकम् । नाप्यपरोक्षतया । रण्डा- 
गीतश्रणजन्यापरोक्षे तदनिवतेक्रे गतस्वात् । मन्मतेऽक्ञननिवतैकपरोक्षन्ञाना- 
व्याततेश्च । ग्यापषेरमयवा दिसंप्रतिपन्नलावस्यमावाच्च । नापि वेदान्तश्रवणजन्या- 
परोक्षन्ञानतया । उक्तदोषापरिहारात् । वन्नयेऽज्ञाननिवतकघटायपरोक्षेऽव्यापनात् । 

अन्यूनानयिकड़ति ह्यवच्छेदकम् । पक्षमालवृत्तितेन इृष्टान्तासमवाच्च । अतोऽ 
ज्ञानतदभावादविसाधारण विरोधितयेवेति वाच्यम् । एवच पुण्यवस्तुद दौनस्य पापेन 
सष्टानवस्थानान्न कथ सम समाधि । किंचेव ज्ञानतयाऽज्ञानमात्रनिवतकेऽपि 
ज्ञाने आकारान्तरेणान्यनिवसंकल्वस्यापि व्वद्वीस्येव संभवेन ज्ञानेन बन्धनिचृत््या- 
ख्यसौत्रपरयोजनस्य बन्धनिवसैकतया विहितववेनेव निवतकत्वक्तभवेनान्ययेवोपपत्तर- 
ज्ञानकल्पकामावपसङ्काच्व । नहि ज्ानतयेव्यसू्यर्सुत्र कारः । तथाच धङ्ृतानुप- 

युकतेयं व्यासि स्यात् । किच ज्ञानतया ज्ञानमज्ञानस्येव निवर्तकमिति हि व्याप्ि- 
शरीरं स्यात् । तच्च कुत्रापि न इष्टम् । रोकसिद्धज्ञानतदमावयोवरतद्मावसाषा - 
रणप्रतियोग्यनुयोगिमवेनेव निवत्यनिवतैकमावात् । मगव्दशेनस्य च भक्त्यादि- 
साधारणमगवस्रसादहेतुतयेवाज्ञाननिवतेकूषवात् । नचेदमस्माकमनिष्टम् । निगड- 

बन्धमोचकराजदश्नादिसाधारणमोचक्पुरुषभ्रसादरेतुतया भक्तयादिसाधनसाधारण- 
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मोक्षदेतुरवेन श्रत्युक्तसाधनतया वा ब्रह्मदशनम्य सक्षादधन्धं परस्थेव निवतकन्व 
संभवात् 1 अन्यथा दैत्यादीनामपि तद्वशनेन चन्धनिब्र्तिषसङ्गात । तथाच क्रिम 

ज्ञानपरिकल्ितसखकल्पनया । अपि च ज्ञानमन्ञानस्येव निव्र्तकमुभयवादिसंभरति 
पच्या कुत्र दृष्टम् । लोकसिद्धन्तानाभावश्पाज्ञाने षराभावनिवत्तिषपो घर इ 

तन्निवत्तिरूपमेव ज्ञास न निवतकमिति सवजनरसपरतिपन्नम् । अतो नेदसुक्तव्याि 

ग्रहणस्थरम् । भावख्पाज्ञान ठु न पतिवादिस्तमतम् । कथचिन्समतोननज्ञा 
तन्मालनिवतेकमिति समतम् । कितवज्ञानधरक्ृतिबन्धदुष्कर्मसं गय विपययादीनां २ 

निवतकममिमतम् । अतो नेदमपि व्याक्ि्रहणस्थम् । '"जन्ञानम्येव निकषः 
दृष्टमिति सावधारणव्वाद्धवदभिमतव्या ते" । अन्यथोभयनिवर्तकतशा वन्धनिवतेक 
स्वस्यापि समवात् । किच परंपरया ज्ञानेनाज्ञानोपादानक्नगच्िवृत्तम््वया ऽप्यज्गी 
काराज्ज्ञानमन्ञानस्येव साक्षाचिवक्षकमिति व्यापिरवैक्तव्या । साच प्रतिवाचषम्म 
तैव । ज्ञानेन प्रसन्न परमास्माऽन्ञानं निवर्वयतीति पेणाङ्गीकारात् । भतो व्यापि 
महणस्थखमावाच्व परिथिलमूख्य व्यापि । उक्तरीत्या म्वजन्यप्र्तादादिकमन्त 
माव्य परंपरया बन्धनिवत्तकल्वस्येव सभवन परृतानुपयुक्ता च । अपिच न केवः 
्ञानमज्ञानस्येव निवतकं कुत्रापि न दृष्टम् । कितु वायुम्पकचीनुभवेन धर्मेजदु ख 
निवृत्तेह्दकरसानुभवेन तृषिनवृत्तेरौषधरसपानेन रोगनिचत्तेश्च सार्वजनीनतया दीने, 
क्ञानाभावनिवृत्तिरपतया तदनिवर्तकं ज्ञा रोके अज्ञानातिरिक्तम्यैव नियर 
दृष्टस् । रोकदट्। च व्यापिर्माह्य' । एवंच खयाऽपि साक्षाज्ज्ञानेनान्ञःनातिरिक्त 
बन्धादेरेव निदृ्तिवंक्तव्येति किमुक्तवक््यमाणन्ञानवन्धादि निष्ठनिवरंकनिवर्त्यभा 
वानुभावकमानापवादकम् । न ह्नुपन्नञ्वलनञ्वाखा गृहसमूहं दहेत् । न 
वायुस्पशानुभवादिना धर्मजदु खादि निद्रताववान्तश्पणाडी काचिदस्ति । ये. 
साक्षान्निवतेकता न स्यात् । पथममङ्गव्यापिविरोयिध्भजदु खनिवृत्ति विन 
तच्छेत्यसुखादेरनवसरदुम्थत्वात् । नाप्यन्याकारेण निवसंकताः । मेन ज्ञानले, 
निवतेकता न स्यात् हैस्यानुभवव्वेनैव घर्मजदु खनिवककत्वात् । नच च युसयोगेः 
धमनिवृत्तो कारणामावादेव तज्नन्यदु खनिदरृ्तिरिति वाच्यम् । चेतनस्य सः 
वायुसयोगेप्तति तस्सपशनुभवस्यावरभनीयत्वात्् । स्ेद्/दिजनकाङ्गधमे सले. 
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वायुस्पर्चब्यवहितोचरक्षण एव केवख्टु खनिदृतेरनुमवात् । घमद्रिककाटौन- 
ताल्वरृन्तानिरृस्पर्शनुमवेन वम सत्येव तात्काछिकदु खनिधृत्तेरनुभवसिद्धस्वात् । 

एवमुदषानेऽपि द्रष्टव्यम् । ज्वरित्य तन्निमित्तोष्ण पत्यव जरूरससेवया तात्का- 

लिकतृण्नदृतेरनुभवसिद्धघान् । जषधरसानुमवेन तु रोगहेतुकफादिदोषनिढत्ति- 
रेव न रोगनिदृत्तिरिति चेन्न । तस्येव दोषस्याज्ञाना तिरिकस्य साक्षाज्जञानस्वेनैव 
ज्ञाननिवत्यतया मवदुक्तव्यासिमङ्गात् । अस्मदुक्तव्यापषिसिद्धेश्च । किच रोकसिद्ध- 
व्यवदहारानुरोधेन स्व॑ कल्पनीयम् । न स्वमताऽऽअरेण । लोकश्च तत्तप्फरंदेशेन 
तत्रतत्र परवर्वमान साक्चादेव तस्य तम्य तत्तत्फरुहेतुता मनुत इति घुस्थाऽस्मदुक्ता 
व्याप्ति । प्रागुक्तनिरवकाशबहुतरनिदरनसद्ावाच । मवदुक्ता तु व्यास्षिरज्ञान- 
मूखेव । अपिच संस्कारासाधारणकारणज्ञानस्य ज्ञानत्वेनैव साक्षात्तत्मागभावनि- 

वककत्वमिति भ्या भवद्रयाि. । जमा चाम्मद्भघासि । किचेश्वरज्ञान ज्ञानते- 

तैव सक्ररकार्थविनाशेऽपि साक्षाद्धतुरिति कोटियो व्यभिचरिता भवद्धेधातति । 
नहि केका सकल्कार्यनित्रत्तिहेतोरीश्वरज्ञानस्य कारादिसमानयोगक्षेमस्य 
प्णाङ्यन्तुरमस्ति । “देवस्येष स्वमावोऽय'"मिति श्रते । अनाथवियांतु श्रवणादि- 
जन्यप्रसादमन्तर्मान्यिव निवर्वयतीति नास्मदुक्तव्यातिभङ्ग । भवद्मिमताज्ञानाति- 
रिक्तम्थेववा मस्मािनानादिभावन््पाज्ञानातिरिन्तम्थेव वा साक्षान्निवतेकमिति 
व्याप्ति । अतो ज्ञानपागमावस्य स््क्षात्तेन नित्रत्तावपि नस्मदुक्तव्याप्षिसंकोच । 
अज्ञानातिरिक्त्थैव पायो निवर्तकमिति वा व्यासि । परपरिहासाथमेवेतद्वधासि- 

कथनमिति द्रष्टव्यम् । एतेन प्रसाध्याङ्गकेय भ्यासिरित्यपि परास्तम् । उक्तरीत्या 

व्यापिभरहणस्थलदयत्यतया व्यभिचास्पटलसकुरुतया च प्रसाधयितुमप्यश्चक्यत्वात् । 

किंच किमर्थश्वायमसिद्धव्यािपरसाधनपरयास्र परस्य । रोकवेदसिद्धा विरुद्धतत्त- 

त्कार्थकारणमायोररीकारिण सवैसामज्ञस्यात् । नहि कोऽप्यप्रसिद्धं शशविषाण 

म्यभिचरितग््युत्वादिना भरसाध्य तेन परपक्ष परिक्षत यतते । सोत्रभयोजननिर्ाहाथ - 

मिति चेन्न । मवत्कपोरुकल्िताप्रामाणिकैतद्भथाेरपरस्ावेऽमि पुण्यन पापस्येव 

ज्ञानतैव साक्षादर्दपरयावा बन्धस्य निचरृतिसंभवेन प्रयोजनन्याप्रतितखान् । किच 

मावाभव्रयोरेव स्वभावतो विरोषेऽन्यत कर्य एव । स चावहयकताहहप्रमाण 
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सद्धावाच ज्ञानबन्येरेव भावयो- कर्प्य । भ्या्िम्तु स्वमावविरोध्यमावररूष- 

ज्ञानमादविषयस्यतिविच्चद सौत्रपयोजनम् । एवच महदि द मकोख्त्रण परकीय- 

माप्यपश्चपादिकादे । यदयुक्तानुपयुक्तखोकासमतग्यापिपक्षपानेन सकरुषमाणा- 

नामन्यथीकूरण नाम । प्रमक्तानुभरसक््येदमुक्तद् । विम्तरम्तु पुनतद्या्िखण्ड- 

नावरे दन्य । एनेनैव ज्ञानतेन ज्ञाननिवर्व्यत्व मिथ्याव्वमिव्यपि परास्तम् । 

उक्तरीत्या सत्य एवारूच्यादावनन्तजगस्ागभावेषु वर्मजदु खादौ संस्कारपाग- 

मातरेषु कार्यपप्छमात्रेच तत्वविन्मनेऽपि ज्ञानेन ज्ञाननिवत्येलसद्रविन सिद्ध- 

साधनत्वापातात्त । गगनादि निव्यभपश्च बाध । नच वाच्य ब्रह्मम्यतिरिक्त 

स्ैमनिव्यमेवेति । श्रतिस्मृतिविरोधात् । सवेविनाख़ एव तथापि वाधाच्च ! तस्या- 
प्यनिव्यस्वे पुन सर्वोन्मज्जनपसङ्ग । अमावामावस्यु मावरूपत्वात् । उक्तरीद्या 
तवापि मने विरोधितया साक्षातरपरयाच ज्ञाननिवर्सयऽज्ञानादिजगति ज्ञानत्वेन 

ज्ञाननिवत्त्वस्य बाधात् । ज्ञानसापरोक्षप्रमास्वयोम्तद्रीस्येवाज्ञननिवतेकपरोक्षज्ञान- 

रण्डागीतश्चवणजब्रह्मापरोक्षध्मागतव्वेनातिपधरत्क्ततवान् । श्चत्यनुयन्नत्वान्न सा प्रमेति 
चेन्न । अर्थावाघातिरिक्तप्रामाण्यामावात् । निवतकम्य सर्वस्य स्वजिष्टासाधारण- 
धर्मपुरस्करिणेव निवर्तकत्वं म्वमाव इति ज्ञानतरेन ज्ञाननिवत्यतवेऽप्यनित्यत्व- 

मात्रप्राप्त्या स्वदभिरुषितमिथ्यात्वाखमेनार्थान्तरत्वाच्च । अपिच वब्रह्मविषयकका 

खान्तःमाव्यपरोक्षदशनेन ज्ञानेन निवेत्ति परस्यामिमता । स्राचेदानीं विनष्टविन- 

दयद्धरा्यनन्तपदार्थषु बाधिता । नष्टम्य पुनर्नालायोगात् । कारणख्पेण तेषामपि 

ज्ञानेन निवृत्तिरस्तीति चेन्न ¦ कपाखयवम्थादहि घटादे कारणण्पम्। तस्या अपीदानी 
मेव निकत्त्वात् । अज्ञनमपि घराचुपादानमिति चेन्न । मरदराय्ुपादानवदुफरूमभस- 

ङ्गात् । अनुपरुभ्यमानस्यापि तुष्णीं कल्पने कस्पनामोरवान् । अयुक्तेरनुपयागाच । 
अहमज्ञ इव्यन्तरेवाज्ञानोपरुमात् । ज्ञननिवत्यस्वान्यथानुप्पत्या तलापि तस्केस्पनं 

तु कस्पकामावादेवद्रापाम्तम् । मन्यथा अन्योन्याश्रयात् । किंच नष्टम्य पुननाजायो- 
गार्कारणरूपेण निद्र्िनाम तत्कारणाज्ञानस्यैतर ज्ञानेन नि्ठतिरिष्युक्तं म्यात् । 
एवच तन्मात्तमेव मिथ्या स्यान्न कायंरूपमपि प्रयोजकामावात् । अमेदात्तन्मिथ्या- 

त्वमेवेतन्मिध्यात्वे यदि तर्यतस्सत्यत्वमेव तत्सत्यतव स्यादिति नरकिचिन्मिथ्य म्यात् । 
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मेथ्यामूताज्ञानकायत्वेनास्य यावरयके मिथ्यात्वं तर्हिं सत्यभूतघरादपादानत्वेन 
न्य सत्यत्वमेवावकष्यकम् । जमेदस्य पक्षपातामावादृषटाजुसारेणा दष्टस्य कर्प्यत्वाच 

श॒क्तिरजतादावेतादलमिथ्यास्वाभावेन दष्टन्तस्य साध्यवैकल्याच्च । मन्मते तस्या- 
सत्ेनोत्पत्तिविनाश्योरुमयोरप्यभावेन ज्ञानविनादयताया दूरापास्तत्वान् । सन्मने 
च प्रतीतिमात्रह्नरीरस्य तस्य प्रतीद्यपगमेऽपगमनियमेन काखान्तरभाविवाघरूपज्ञान- 

विनाद्यत्वस्याभावादेव । निदृचिर्बधश्वेतर्हि रोषवैय्यथ्मम् । वाध्यस्वम्येव मिथ्या- 
स्वरूपत्वात् । ज्ञानस्य सूत्राभिपेतबन्धनिवततकलवान्यथानुपपत्या ह्यज्ञास॑परेण 
कर्प्यते । एवं चेदापादकस्य प्रतिवाथयसिद्धि । नहि ज्ञाननाध्यस्वं बन्धस्य परोऽ 

गीकुरते । ज्ञानमज्ञानस्यैव निव्रततकमिति व्यापेम्खद्रवयेव भङ्गपसङ्गश्च । नदि 
त्वन्मतेऽपि ज्ञानमज्ञानस्यैव बाधकम् । उभयथापि ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवत्थैत्वे न 
मिश्याखम् । नच तदपि भिथ्याव्वम् । उपरिनिरसिष्यमाणत्वादितिदिक् । 
तम्मासखमाणे सति सव्यम्येव ज्ञानेनान्येन वा निवृ तिष्टेति दएवस्हुन्धस्य सत्यस्यैव 
प्रामाणिकं ज्ञानविनाइयत्वमिव्यज्गीकरे परमाणविधुरनीखादिज्ञानस्य नीरदिनि- 
वरकत्वापादन स्वाकोशरसपादनमेवेति पक्षललयक्ताधारण व्रणम् । नापि श्वप्रथम । 
आवयोरभेते चित्राख्यशूपस्थेकव्वेन चिलावयविनि नीखवििष्टभतीनेरेवामावात् । 

यदलोक्तं तत्वदीपने (त पु. ४० १. २६) # ““चित्लावयव्यारंमकनीरुविशिष्ट- 

वस्तुज्ञानश्यानिवककत्वोदाहनेम विरोध '' # इति । तन्न । तथासति तस्य 

नीरेकाश्रयतया तत्र॒ पीतगुणाभावेन # स्वविषयसमवेते विरोधिनं वा पीति- 

मादिगुण ननिवस्षयति # इत्यस्यासङ्गतिपसज्ञात् । यच्च (त पु. ४०्प २७) # 

नानाखूपसमाश्टारश्ित्रमिति व्योमशिवदृष्टिं प्रतिमास्वाऽपेक्ष्य # इति तत्व- 

दीपन ठदपि न । आवयोरसंभतिपच्याऽनुदा्रणस्थरुत्वेनाऽऽच्स्यायोगात् । 

अपमाल्वेनाप्यनिवककस्वोपपच्या द्वितीयस्यप्रयोजकव्वात् । किच यसिन्नशे नीर- 

विशिष्टपतीतिस्वतो विरोधिषीत्तिमगुणस्य निवतेनान्न निवकतेयतीव्यसिद्धम् । नहिं 

नीलांश्षएव पीतिमगुणोऽप्यस्ति । नच निढृततिर्नाश्च इति वाच्यम् । तसमिर्शे पति- 

नपु. १६ प. १४ आयेऽपि तरिकं विषयसंबम्धिने निवतेयतीति 1 
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अन्यत्रच तत्सच्वेऽपि व्यधिकरणत्वात् । स्वव्यधिकरणवट प्रति सुद्भरस्यव विना- 

शकत्वाप्रसकछेरेव । किंच नीरुस्य पीतेन सद तदमावसमानाधिकरणत्वरूपपहयनव- 

स्थानेनैव विरोधितया “यक्षानुरूपो वङ्ि*'रिति न्यायेन स्वाधिकरणेऽन्यामावसपा- 
दनेनेव कतङ्ृस्यतया तदज्ञानस्यापि तावतैव चरिताथत्वात् । ईश्वरस्य तु ध्यादरम- 
नसि तत्सस्कारेण सष्टावसितस्यानखूपससारनारशकसेनेष विरोध इति तदशनेनापि 
तक्नाश्चावक्षयमावात् । राजदशनेन निगडबन्धनिदृत्तिद चनात् । किचाय खट 
परस्याशय । सत्यस्यैव बन्धस्य ज्ञानाचिवृत्तौ सत्यत्वाविरेषन्नीलन्ञानान्नीखदि- 
कमपि निव्ततेति । तदनुपपन्नम् । नहि वय सव्य ज्ञाननिवत्यैताप्रयोजकमिति 
वदाम. । ब्रह्मणोऽपि जिवर्तिपसङ्गात् । अपितु ब्रह्मज्ञाने सति बन्धनिनरत्ति शुक- 

नारदादो, तदभावे तदमावोऽस्मदादाविव्यन्वयन्यतिरेकावेव प्रयोजको वदाम 
तच्च दृष्टम् । तथा विधराजदश्चनादेर्निगडवन्धनिवतकस्वद दनात् । दण्डादेर्धटजनक 
स्वद शेना । नच वाच्य राजदशेने बहुव्यव्रधानादहेतुरिति । व्यािज्ञानादेरनुमि - 

त्या्यदेतुस्वपङ्घात् । रैतुस्वेन शिष्टव्यवद्ारम्तूभयत्र सम॒! एवचान्वयन्यतिरेक्रा- 
सषङ्ृतनीकन्ञाने नीलखदिकमपि निवर्षयेदिस्यतिपपङ्गकथय स्वाकौत्ररुपरथनमेव । 
नहि दण्डस्य घटहेतुताया रासभस्यापि तद्धेतुव्वे केऽपि कथयन्ति । अपिचेश्वर- 
ज्ञानेन सत्यसस।रनारो नीरज्ञानेनापि पीतादिना् स्यादिति वदता व्या्रेण 
गोविनाशे प्ुव्वाविशेषान्महिषेणापि तन्ना कुनो नाशक्यते । यद्धिच पख्वरो 
क्यो विरोधो गोव्याघ्रयोरेव न गोमहिषयारिति मतम् । तर्हीहापि पख्वरोन्ेो 
विरोध इश्वरदशेनसेसारयोरेव न नीरक्ञाननीख्योरिति समम् । किच यदि ज्ञाने- 
नावस्तुमूत निवतेते तर्हिं नयनगतपितद्रव्यनीख्रक्तादिद्रव्यसमागमवयाचिवमरम- 
विषये स्फरिकरशिखदो संमवन्नीरुविशिष्टज्ञान मिथ्यामूत॒स्वविषयेवा स्वविषय- 
समचतत्वेन भात पीतगुणं वा कुतो न॒ निवत्तयेत् । यदिच न ज्ञानमात्र भिथ्यामूत- 
निवततकं कित्वज्ञानविरोष्येव । इदन्तु ज्ञानं तदुपोहकितं न तज्निवसकमिति मन्यसे 
तर्हिं ममपि न ज्ञानमात्रं सव्यपदार्थनिवर्वकम् । किंतु मङ्गरख्पेश्वरादिदश्चनम- 
मज्गलससारादे पविलसेतवादिदशनमपविलपापादेरेव निवर्घकम् । नीरपीतौ तु न 
मज्ज रमङ्गलदिखूपाविति नैकदद्ैनेनापरनिदृणिरिति सतोष्टव्यम् । अपिच 
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सनमज्ञाननिवतकं॒चेञज्ञानत्वावि्षाद्धरापरोक्षक्ञानमिव्र तसपरोक्षक्ञानमपि कुतो 
नाज्ञाननिवतेकम् । तथाच यथा ज्ञानत्ा विशेषेऽपि किचिदज्ञाननिवर्कं किंचिच्च 
नेति तव मने विभाग । एवै ममापीश्वरज्ञाने सत्यनिवर्तकं न नीखदिज्ञानमिस्यस्तु 
विवेक । यदिच परोक्षत्वापरोक्षसवाभ्यां विरोष इति नषे तर्हिं वयमपि छौकिक- 
त्वालोकरिकल्वाभ्यां श्रवणादिजन्यत्वतदजन्यत्वाभ्या विशेष नम॒ । यदिच परो्ष- 
तगराऽम्पष्टतवेनासमर्थस्वान्नैकमन्चाननिवक्षकमिति मते तद्येसम्रपदार्थविषयस्येना सम 
नीलादिज्ञानं न पीतादिनिवतेकम । सम्थपरमेश्वरदश्चनं तु तत एव मष्टासमर्थ सत् 
परमेश्वरसेवकजनान्थद्पससारनिवसकमित्यम्तु । दृश्यते हि समराजादिदरना- 
निगडादिबन्धनिवृततिनंत्वसमथभिष्चुकदनेन 1 एवं सत्यर्थसामथ्यदिवाज्ञाननि- 
दृतिनं दशेनसामर्थ्यादिव्यायात्तमिति चेत् । कने च्छिचनम् । “यमेदरैव वृणुते तेन 
रभ्यम्तस्थेष आसा विवृयुने तनं स्वाम्", । “मामेव ये प्रपचन्ते मायामेता तर॑ति 
ते” । “जयजय जद्यजामजित दोषगृहीतयुणा' मित्यादौ श्रवणात् स्मरणाच्च ! 
अर््ीयायथकरण्डागीतश्रवणजनितददनिनारोषा विनामूतायिष्ठाननहयदसनेन चानि 

वृताज्ञानम्य माङ्गवेदान्तश्रवणजनितदश्ननिवरव्यत्वे वदतम्तवापि वेदान्तश्रवणसूप- 
करणसामथ्यदिवाज्ञननिृत्ति्नं द्नसामर्थ्यादिति कथ नायांतम् । तदानज्ञाख्प- 
वेदान्तश्चवणस्य तावत्सामथ्येमङ्गीकर्बता कथ परमेश्वरस्य तम्थेव न तदज्गीकार्यम् | 
युक्त चेतत् । स्वमहामाहास्यगोचराविच्छिन्तपयोक्षन्ञानधवाहखूपनिदिष्यासनेरैव 
च पसन्न परमास्माऽज्ञानमावरण निव्याऽऽ्माने द्चयति ! दशनेन च ततोऽप्य- 
धिकप्रसन्न चन्ध च नाशयतीति । नतु दक्ञनेनेवाचरणावियानिढृत्तिरिति वक्त 
युक्तम् । तथासत्यन्योन्याश्रयात् । ब्रह्मावरकाज्ञाननिवृत्तो तद्रपरोक्षदश्चनम् 1 अपरो. 
कषद्ञनेनैवचाज्ञाननिवरत्तिरिति कथ नान्योन्यसश्रय ! “यन्मायया मुषितवेतत ईश - 

देस्यमर्व्यादयः किमुत शश्वदभद्रवत्ता'"इतिमागवतोक्तयाऽत करणवृ्तेरेवाविधावरण- 
प्रतिबद्धस्वश्रवणातु । धषटावरककुव्यदिर्भनोचत्ति प्रदेव प्रतिचन्धकववदश्षनाच्वं । 
नचावरणे सस्येव दरानोदय इति वाच्यम् । उक्तवचनविरोधात् । कथ चिल्मागिव - 
रामावे तेनेव तच्िव््तिरित्य्थेवाकस्िकत्वापातात् । अदात् 1 आवरणतव- 
व्याकोपातु । सदा द्नपसङ्गात् 1 आवरणमङ्गमन्तरेणाथपरतिष्च्ययोगात्तद्वङो 
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वक्तव्य इत्यावरणविनाश्चमन्तरेण विषयावभासायोगादिति ब्रह्मज्ञानासतिबन्धनिहृत्ति- 

मन्तरेण विषयावभासायोगात् । सन्मते स्वरूपन्ञाना विरोध्य्ञानम्य मनोढ्तिं प्रत्य- 

वावरणव्वावक्यमावेन (वि. पु.१२४१.५) # “'ज्ञाननिवत्यस्य चाज्ञानत्वात्"*# इति 

>वक्ष्यमाणतत्वदीपनविवरणविरोधात् । कथचिद्धिरोधामावे तेनेव तचिवृ्तिरित्यस्यै- 

वाकस्सिकत्वापातात्। अनङ्गीकारात्रत्यगास्मस्वरूपत्वेन योम्यम्यात्मतत्वस्योक्तरीत्याऽ 

प्रतिबद्धान्त.करणव्रत्या सदाऽपरोक्षीकरणावद्यभावेनापरोक्षभरमाणबृत्तिनिव्त्ाज्ञान- 

स्य गर्मस्रवेगेव विनाश्चापाताच । विशिष्ट एवास्मा मनोविषयो न अद्ध इतिचेटिकं 

तावता । विरिष्टमाहिणिव नेनाप्रतिबद्धयोग्यविशेष्य्यापि यावस्स्वरूपे मद्यत्वादेव । 

नहि दण्डविदिष्टदेदत्तम्रा्टके चश्चुरनावृत्तदेवदततकरबरणायम्राहकम् । किंतु षरा- 

दिप्रतिबन्पे सत्येव । अत इदानीं मनस आत्मतत्वाग्रह्टणमविध्ाख्यप्रतिबन्धादेवेति 

वाच्यम् । तथाच कथ नान्योन्याश्रय । नापि तञ्ज्ञानं देव्रदत्तकरचरणाज्ञाननि- 

वकम् । वरादि विरिष्टज्ञान्यापि अज्ञाननिवतेकव्वङ्गीकारान् । सविलासावि- 
यायाश्वरमनज्ञाननिवत्यत्वेऽपि यल्लयलं पमाणव्रसरः वत्तन्मात्रनिष्ठाविघाया विवद 

पसरणस्य विनाश्चस्य वा त्वयाऽप्यङ्खीकारेण कथ त्नाविध्यागमस्राव । स्वखूपाविरो- 

धिनो बाद्यज्ञाना प्रतिबन्धकष्वे कथं नावरणत्वन्याकोप । अतो यत्किचिदेतत् ! कथं 

तद्यन्धकारे सत्येव प्रदीपोदय इचि चेत् । सत्यम् । विषयानपेक्षस्य तस्य विषयावरके 

तमसि सस्यप्युत्पत्तेरषर्युष्टखात् । अपरोक्षावभासस्य तु विषयस्ता पक्षस्य कथं तदावरके 

सव्युदय- ! अदृष्त्वादेव । न ह्न्धकरि सति चक्चुषा तदावृतथटाधपरोक्षावभास । 

अतो वज्नलेपायित्त इतरेतराश्रय । परोक्षज्ञानस्य च नावरण प्रतिबन्धकम् । पवता - 
वम्मागस्थितवहवधादेरनुमानदशनात् । किंच परमतेऽपरोक्षन्ञानमिव परोक्षज्ञानं 

कुतो नाज्ञानमिवरतकम् । अस्पष्टत्वा दि तिचेन्न । एवमप्यस्पष्टपकाश्चस्याल्पतमोनि- 
वर्तकत्ववदल्पाज्ञाननिवसकत्वापरिहारात् । अपिच प्रमाणसद्भावादिदमङ्गीक्रियते 

उत स्वमतदुराग्रहात् । नाय. । स्मृतेऽसुमित उपमित उपदिष्टे वाऽथ न जानामी- 
तिन्यवष्ारामावात् । न द्वितीय । अप्रयोजकत्वात् । अतो नं प्रथमपक्षो युक्ति- 

नमयमथङ्कूवाद् । तस्वदीपनपङ्क्तिस्तु ज्ञाननिवत्यमज्ञान प्रसिद्धमिति । 
ते पु २१०१ १९) 



विवरणन्रण २.७ 

मह { नापि द्वितीय । तवापि षरज्ञानेनात्मन्यारोपितकतरस्वभोक्तवक्षणिकल्वा- 
दरनिवतनेन ज्ञानमासािनावम्तुनिवततकुमित्यस्यापि त्यागापातात् ! नापि तृतीय 1 
आत्मनो देदक्ञानेनावस्तुमूतदेहासेक्यादेरनिवदैनात् । यदिच वेदान्तविचारजनि 
तमस्मदक्चनमेव तचिवक्कं न दरय॑नमात्रमिति मतम् 1 तर्हि तादरेश्वरद शेनमेध 
मवनिवतेकं न यर्रिकचिदशनं यस्यकस्यचिन्निवतक्रम् । किच घरजानं धर्मादि- 
कमिरोधादेव न निवतेयति । परमघुदद्रतनह्मदशनं तु स्वविरोधिनं दु खख्यं 
ससार प्रियमुखनिरीक्षण तदद् शनज द खमिव कथ न् निवतयत् । नचवाच्य प्रिय- 

सुखनिरीक्षणन म्वविरोध्यदशननारे कारणनाश्चादैव ठु खनिवृत्तिरिति ! एवमपि दुःख- 
कारणस्य दनप्रागमावख्यादशनप्य नाज दश्चनमेवेति कारणना्ादु खनिषृतति- 
रिति वदतापि वाचोभग्यन्तेण दद्यनाहू खनित्तिरिव्येवोक्ततेनास्मदमीषटसिद्धर- 
न्यूनत्वात् } नच प्रियसप्रयोग एव दु खनिवतिक इति वाच्यम् । पृरष्ठतस्तन्तप्रयो- 
गेऽपि तदनिवतनान् । किंच तवापि ब्रह्मज्ञानं बन्घोपादाना विचानिवतैकं चेद्धर- 
ज्ञानमपि कुतो न तन्निवर्त॑कम् । समानविषययोरेव निवत्यैनिवतेकभावदरनान्न 
घरन्ञान ब्रक्माज्ञाननिवतेकमिति यदि तर्हिं पमाणसिद्धनिवर्तकभाववतो मुद्धरादेरेव 
घरादिनिवतकच्वदशनात् “तदा विद्धान् पुण्यपापे विधूय", ^“तद्रधिगम उत्तर 
पूर्वाघयोररलेष्विनाशावि' त्यादिना धर्माघर्मादिनिवतकस्वन प्रमितत्रह्वक्ञानेनैव 
धर्मादिनिवृपिन घरज्ञानेनेति सम समाधानम् । तस्मादस्तबद्धोऽय पलापकलापोऽ 
ज्ञजनबेन्धनयेव न युक्तिनिबन्धन इव्युपेक्षणीयोऽस्मादशा सूश्मद्याम् । यच्चोक्तं 
तत्वदीपने (त. पु. ४२ प. ३२) # सेतुषाक्षात्कारमात्नाहूरितनिहतिरनं सत्यथ । 
सेदुस्थानां म्डेच्छानासपि दुरितनिवृत्याऽक्षवफरूमामिलखपसक्ते । कितु दूरदेशगत- 
छलपाद्का विधुरव्वस्वङ्ृतोद्धोषणादिनियमकलखापयुक्तस्य सेतुदेश्चषाप्या कदमष- 
निवृत्ति # रिति । तदयुक्तम् ¦ “काश्ीवासफरु रमेत्, “'तदहेरावासिना शुक्ति 
किमु तत्तीरवासिनाम्' ्वारकावासिन सर्वे नरा नाथश्चतुयजा '› इत्यादिस्प्रतो 
याल्लातोऽपि क्षै्तरासस्याधिकफरुशवणेन सेतुम्धानां पाषनिव्ततरिष्ठतया सेतु दशा 
समुद्रस्य ब्रह्महत्यां ग्यपोहतीः 'तिस्मुनेयथाश्चताथपरिव्यागे कारणाभावात् । सेतौ 
स्थित्वा छतपापस्यापि निवृत्तिधसङ्ग इति चेन्न ! तवापि यात्राया प्रतिपद क्रिय 
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माणपापस्यापि परिष्टारपसङ्गात् । पश्चास्पापमकुवेत प्राचीनपापेन निर्विण्णस्य 

तत्परिहारस्तुभयत्र सम॒ । परामादिकतत्काङ्कृतपापपरिद्ारोऽप्युभयत्र सम॒ । नहि 
पुण्यक्षेत्रे प्रमाद च्छते पापं ॑तदीनादिना न निवर्तत इस्यस्ि । एवतर्हि बहनां 

मोक्षापत्तिरिचेन्न । एकजीवप्रयलेन स्जीवमोक्ष वहतः परस्य सेतुस्थकतिपयजन - 
केवस्यस्यामयकरस्वात् । अपिच सेतुम्थेष्वपीतस्तत सचरस्खु सेतुपादस्पश्चखूपसेतु- 
परासेश्च सदा विद्यमानत्वाच्वदुक्तन्यायेनैव साऽपि पापनिवर्तिंका न स्यात् । यात्राऽ- 
न्यवहितोत्तरकालीना पराधिश्त्तादर दशनमेवास्तु श्रतत्वात् । नतु प्रा्षिरश्चतत्वात् । 
ज्ञाने प्प कर्मणि श्रद्धा च कर्मिणामेवोचिता नतु ज्ञानिनस्तव्र । यतु “साधूनां 
दनं पुण्य, ्दशनादेव साधव, “व्रैकरुण्टमियदश्चनमि्यादिस्मृतो षापा- 
प्ास्विन प्रसिद्धदशनसनातीयसाक्षास्स्प्व्युक्तसेतुद शनपरित्यागेन “गौनपदा 
स्पष्टव्या”” 'पादस्पशच क्षमस्व मे "इत्यादो पापप्रदत्वेन प्रसिद्धाया सेतुपादस्पद - 
ख्पतत्पराप्रोव दुरितनिव्तैकत्वकथने तदतितुच्छम् । स्मृर्यर्थपरिरक्षणायोक्तनियम- 
कठापपूर्ैकस्य स्मद्युक्तसेतुदश्चनस्येवेवमपि पापनिवततकववेनोक्तिसंमवात् । अन्यथा 

श्रतहानेरश्चतम्रहणस्य च प्रसङ्गात् । नच तदेवास्स्विति वाच्यम् । ज्ञान- 
स्याज्ञानातिरिक्तनिवतेकत्वपाप्त्याऽस्मदिष्टसिद्धरन्यूनत्वात् । ब्रह्मदशनेऽपि यज्ञदा- 
नगुखूयसत््यादिनियमकरापपू्कत्वम्योभयवादिरसपतिपन्चस्वात् । किंचिवमह्ञदीन- 
ज्योतिष्टोमादपि स्वर्गफरदक्नात्साज्गतत्साममभ्या एव स्वभेसाधनता स्यान्न ज्यो- 
तिष्टोमस्य ! यदिच ज्योतिषटोमेनेतित्रृतीयया शरतकरणतावज्ज्योतिष्टोमस्यापि तद्धेतु 
त्वमावर्यकम् । तर्हिं “ृषैव तं सुच्यते''इत्यत्र मोक्ष परति ब्रह्मदशनम्येव ^सेतु- 
दष्ट,,ति क्तवाप्रत्ययबखच्छरता सेतु शनकारणता कुतो नाङ्गीका्यां । श्चत्टानेरुभयत्र 
साम्यात् । सेतुस्थानां घुतरां पापनिव्त्यज्गीकारेण यथाश्चता्थैऽनुपपस्यभावश्या- 
स्मत्पक्ष आधिक्या्च । अपि चोक्तविधया डुष्कनह्मदशनमात्र्यास्ाना निवतकतया 
स्वदभिमतव्रह्मदश्चनविरोषहेतुभूतस्य पुण्यगुख्पसत्तिशातिपाठादिनिप्मकरापहित- 
साङ्गप्नवणस्येवाज्ञाननिवर्तेकत्वम् । बन्धनिवतकत्य॑वा स्मरन् । सतिवेवमन्यो- 
न्याश्रयोऽपि नावतरेत् । “त्वा मोक्षमवाोती"त्या दिस्यततिरप्यनुखता स्यात । 
दशन तु सेत॒द्चैनभिव व्य्थीभवतु । अत्यनुसारेण दशनस्येवावश्यमाते स्पस्यनुसररेण 
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सेतुदशनस्यापि कथ नावद्येमाव. । नच वाच्यं व्या्षिचलेनैव न श्रते स्वाथप्रच्या- 
वनमिति । अन्योन्याश्रयात् । व्यातिवेन श्रुते स्वार्थग्रच्यावनानरत्वसिद्धो परति- 
बन्यभावेन स्परनेरेव स्वाथपरच्युतौ तव व्यमिचारामाकाद्रयािस्षिद्धि । व्या्ति- 

सिद्धौ च तहकेनैव श्रते न स्वाथपच्यावनमिति कथ नान्योन्याश्रय" । उक्तविधर्या 
अवणस्यापि ज्ञानङ्पतया उ्यापतेरनुक्ररुताच्च । किचाज्ञानस्थैव निवत्यत्वे “ज्ञानम- 

ज्ञानस्यैव निवतक'"मितिन्यातेरनुष्ुकत्वादस्तु श्रतेः स्वाथपच्यावनम् । यथा- 
श्रतवन्धस्यैव निचव्येखे तु स्मृताविव श्रतावपि कथ न स्वाथपच्यावनम् । एवच 

परतिबन्या न कोऽपि परिहार । अज्ञानप्रणाव्याश्च न किचित्कस्पकम् । श्रनेयथा- 

श्रताथसिद्धौ स्वत्परिकस्ितव्याप्तिबखन्मभ्ये कथचिद्रज्ञाम सिद्धधेन् । स्मरतो त्वदुक्त- 

न्यायेन श्रतावपि दश्चनपदस्य तत्सामभीपरस्वकल्पनायां तु कल्पकस्येवापोदितत्वात् 

कथमज्ञानसिद्धि । यदिचाज्ञाने परमादरात् दशानपदस्य न सामग्रीपरत्वकल्पन तरि 

धोपादानावि्ायां परमद्वेभाखसोऽपि न स्परतिस्थदशनपदस्य सामग्रीपरतामज्गी 

कुर्यात् । तवदुक्तानुपपकते. परितस्वात् । व्यातेरतरैव व्यभिचरिणासिद्धचा नोभयच्रापि 

म्बाथप्रच्यावनम् । अतएव सेतुदशेनस्येव पापनिवतकखवत्साक्षाद्रह्यद रानस्यव कन्व 

निवरकत्वस्तभवेन त्वदभिरूषिताज्ञाना सिद्धिश्च । एवच स्मृद्युक्तं सेतुदरन नराणा ब्रह्म- 

हूत्यामिव स्वस्परिकल्पिताज्ञानाख्यशम्तेण परत्रहमहस्यामपि निदारयेदेव्र। अतव “सेतु 

रषा समुदम्य ब्रह्महत्या व्यपोहती,ति सामान्यत. एरुश्रवणम् । तम्मा हुरुतरा प्रतिप 

बन्दी । यच्चोक्तं (त पु. ४३ प. २१) # नतावत्ता्ष्यस्मरणमात्रस्य सत्यविषषणमयि- 

तृत्वम् । कितु ध्यानमन्त्रपरयोगादिक्रियायाः # इति तदयुक्तम् । इहापि दरैनमाल 

न बन्धनिवसुकम् । किंतु "नाय सुखाप्यो मगवान्देहिनां देवकौषुत । ज्ञानिनां 

चालपोताना यथा भक्तिमतामिह, “मयि मक्तिर्दिं मूतानामगरतस्वाय कल्पते" 

"ननेप्कम्भमप्यच्युतमावव्जिते न शोभते ज्ञानमरुं निर्जनम्?” ““भक्तयेकरुभ्य 

पुर्पो्तमो हि" “अनुबन्धादिभ्य'"इत्यादिपमाणसिद्धमक्तिरेव बन्धनिव्तिका । 

जञानतु गरुडस्मरणमिव भक्तावुपयोगीत्यापतेः 1 उक्तविधघया परामाणिक्यस्मत्कल्प- 

ना । सेन विरुद्धा च मवर्कर्पना । यदिच स्मरणेन प्रसन्न ताक््य एव विष 

नाशयतीति मत् । तर्हि प्रकृतेऽपि स्वदशनेन प्रसन्न परमासमैव राजेव निगडवन्धं 
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मोचयतीत्यम्तु । एवच ““उतामतव्वस्येश्चान "? ““अमूतस्येष सेतु '” “वरं वरय 

भद्ध ते ने केवल्यमात्मनः । एकएवेश्वरस्तस्य मगवाच्विष्णुरव्यय ?' “बन्धको 
भवपाशेन मववाज्ाच्च मोचक । कैवस्यदर परंनह्म विष्णुरेव न सञ्चयः" “शङ्क 

राज्ज्ञानमन्विच्छेन्मोक्षमिच्छेज्ननादनात्"' “नायमात्मा प्रवचनेन छ्भ्यो न मेधया न 

बूहुना श्रतेन । यमेष बृणुमे तेन ॒कभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम्” 
इत्या दिश्रतिस्म्रतयोध्यनुक्रूक्िता स्यु । एवच भक्तिद्ररा भगवद्रराच ज्ञान 
निवत्यैतया श्रतसत्यवन्धम्य निर्निमित्तं मिथ्यात्वे कल्पयत" परस्य स एव बन्ध द्रुद्ध 
पत्तिचन्दौ बन्धात्मना गरु बधधाति । किव स्प्रतिवनिताया पदश्क्तिदूतीक्रतधट - 
नम्बर वियोज्यायोग्यमर्थं जारमिव योजयत परस्य (वि. पुं ४७१. १०) # 
्ि्टाचारमरतिपाख्नाय विन्नोपश्चातये च वि्िष्देवतातत्वानुस्मरणलक्षण मङ्गलाचरणं 

कृतम् # । (वि पु. ४८ प 9१) # अन्याथमपि देवतानुम्भरण स्वभावादेव 
विन्चोपश्ु्र धक्ष्यति # इति वक्ष्यमाणस्वमूरुवचना तिक्रमदोष कथ न सनो व्यथयेत् | 

एतद्वाक्येन विरुद्ध “ताक््यम्भरणमालस्य न विष्मयितृत्वमि' 'तिस्ववचनं च कथन 
मनो व्यथयेत् । सत्यानामेव विश्वानां देवतानुस्मरणेनेर मिघृत्ते स्पष्ट ततोऽवग- 
मात् । नच विन्नोऽवरियेवेति वाच्यम् ¦! वि. पु ४६ प. १३) # विन्नोपसख्ष्ठ- 

तया शास्लार्थऽपरतिपतत्यन्य्रथाप्रतिपत्तिविपरतिपत्तिक्षमवात् # इति ततैव विघ्लानाम- 
पतिपत्त्याख्याविद्याभित्रतप्रा निणयात् । स्मरणम्य परोक्षतयाऽविधयानिवतेकला- 
समनेश्च । देवतास्मरणस्य समानविषयकदेवताऽवि्या निवततकतेऽपि शास््रपूर्वोत्तिरा- 
परतिषस्याख्याविधानिवतेकत्वायोगाच । तस्मादुक्तदेवतानुस्मरण प्रतिबन्धकतया 
विन्चपदव्राच्यतवेन स्थृजनसभतिपन्नदुरदशा द्विनिव्तकमेवेत्ति स्वभक्रिययेव स्वोक्त- 
ग्यास्षिभङ्ग' । नचात्रापि मध्ये देवतादेरनुपवेश्ाद विरोध इति वाच्यम् । दुषरित- 

त्वान् । “स्वभावादेवे' तिस्वोक्ति विरोधाच्च । यच्च (त. पु. ४३१. २२) # नच 

विषयदोषदश्चनं रागनिवतकम् । रागविरुद्धनेतोब्रच्युदयाद्वागनि त्ते + इति तस्वदी- 
पनम् । तत्र वक्तव्यम् । किं रागानुकरूखप्रा खनवेतोद्रत्तौ सत्यामेव तद्विरुद्ध चेतोवृच्यु- 
द्य. उत तचाच्चानन्तरम् नाध. । विरुद्धत्रतिद्धयस्य युमपदयोगात् । द्वितीये 
पराचीनडतिनिकेतकं वाच्यम् । विषयदोषददनचेत् किमधिकमाचरितम् ।, रागानु- 
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करखचेतोघृत्तरेवावियाभिन्राया वस्तुभूताया. ज्ञानेन निघ्रच्यङ्गीकाराच् । नच वाच्यं 
विषयद्वेषादेव सदहेतुकरागविन।रो हेषोदये च विषयदोष्दरौनमुषयुञ्यत इति । सति 
स्वहेतृणोह ख्तिरागे कारणक्षतेनापि तद्धिरुद्धदेषोदयासमवादनुदितस्य स्वयमसतो 
द्वेषस्य छत्रां रागनित्रतकलासंमवाचिरकालीनदटनिङढरागोपश्चमः केनति वा- 

च्यम् । द्वेषोत्पादकसामभ्येव विरोधिनं सहेतुक राग विच्छ द्वेषमुत्पादगयतीति 

चेत्त्दिं धट्कुटीप्रमातोऽयम् । अन्यत्रार्डवसरणिना लयाप्यस्मदुक्तविधया 

विषयदोषदशनादेव रागनिवरच्यङ्गीकारात् 1 द्रेषोखादकसामभ्री हि विषयदोष- 
ददानम् । एतावदधिकमा चरितम् । यदज्ञाना तिरिकतैकतममपि ज्ञानानिवस्यं सिषा- 
घयिघुणा तादशद्वय ज्ञाननिवव्येमापादितम् । सहेतुकरागनिवृत्यङ्गीकारात् । हेतु- 

निचरत्तिमात्रेण भाविकार्मनिवृत्तिसंमवेऽपि भूतका निहतेति कसाध्यत्वान् । परोक्ते- 
नानेन व्यभिचारेणाघयापि व्याक्षेवासिद्धतया सावंजनीनव्यवदह्ारापवादकामावाच् । 

अत. स्वयुथ्यान्प्रति स्वगृहे कथविद्वथमिचारपरिष्टारेऽपि समाया पररीव्याऽऽगत्ः 
स्यमिचारस्य न कोऽपि परिहार. । यच्च ><श्रतिबलास्सत्यस्य बन्धस्येव साक्षास्ज्ञान- 
निचव्येखमिति द्वितीयपक्षमसहमानेनोक्तं पञ्चपादिकाया } (व.पु ४२१.९) # यतो 
क्ञानमज्ञानस्थेव निवसैकम् # इति । तत्रायै खल परश्याशयः । तस्यैव काखन्तर- 
भावि्वर्म प्रति साधनत्वस्य कमतया लिक्षणावस्थायिनि यागेऽनुपपच्या यथोपपाद्- 
कमे कर्प्यति । तथा “दृष्टैव ते सुच्यते" "इत्यादिना श्रतस्थेव ज्ञाचनिव्पस्वस्या- 
ज्ञानमिन्ने बन्धे “ज्ञानमज्ञानस्यैव निवतेक'"मिति व्याप्षिविरोधेनानुपयत््योपपाद- 
कमाविद्यकस्व कस्प्यत इति । तदेतद गपच्नम् । व्यापतरेव शतशो व्यभिचरिणोदा- 

हरणस्थखमावेन च दूषितत्वात् । न केवर्मुदाष्टरणस्थखामाव । किंतु परतिच्रूर 

चेदमुदा्रणम् । अभावाभावस्य भावषूपसवेन ज्ञानामावनिन्रतिर्ञानख्पा हि रोके 
दृष्टा । भावखूपाज्ञानवादिनस्तव तु तचि्त्तिरन्येव । नतु ज्ञानषटपा । अत कथ 
न पतिक्ररुपुदयाहरणम् । तव भते बन्धस्यानादिस्वेन कथ्यमानाज्ञानोपादानकसत्- 

(त पु ४० प. २९) ज्ञानस्य वस्तुनिवतेकत्व कि इष्टवत् किंवा शति 
वात् । इति तत्वदीपने आश्चक्य प्रथमपक्षे पूर्वमेव निरस्य (त पु ४०१ ३६) श्रति- 
वरात् ज्ञानस्य वस्तुनिवतकत्वमिति पक्षरुस्थापयतीत्यादिनोक्तस्यायमर्थानुत्राद् । 
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स्यासंमवाच । किंच यथा व्याप्निवरज्ज्ञानमनज्ञानस्यैव निवतेकम् । तथा श्चति- 
वखहन्धस्यापि कुतो न निवतकम् । नद्येकमेकस्येव निवसैकमित्यसि । गदा - 
कस्यैव वदहे्दददाष्टकखस्यापि दशनात् । ज्ञानमज्ञानस्यैव निवर्मकमिति 
व्याक्षिरितिचेत् । अन्यस्यापि निवतकत्वबोधकश्चतिसद्धावेनावधारणायोगात् ! 
व्याप्त्यैव श्रतिवाध इति चेन्न । श्रतिवाषे सिद्ध सावधारणव्यक्षिसिद्धि । तादश- 
ग्यप्तयेव च श्तिगाध इत्यन्योन्याश्चयात् । किंच यथा गङ्गाल्लाने देहमख्क्षमा्- 
निवतकत्वम्राहिपव्यक्षमपोच श्रतिवलात्पापनिवर्तकत्वमप्यङ्गीक्रियते । “गुणे वन्या 
य्यकख्पने'तिन्यायात् । नतु परयक्षमेवाधित्य निवर्त्यतया श्रौतपापानामेव वर्माच- 
पादानकत्वे कल्प्यते । तथेहापि स्वकपोककल्पितावधारणमात्तमपोधालौकिकनिरव - 
कााश्रतिवसखाज्जानेऽज्ञानभिन्ननन्धनिवर्तकस्व व्याप्िमूरप्रत्यक्षवलादज्ञाननिवरकत्वै 
च साक्षादेव कुतो नाङ्गीक्रियते । न्यायसाम्यात् ! अपिच यागस्थके कर्प्यमानमष् 
न प्रमाणविरुद्धम् । कितु “पुण्येन पुण्ये खोक नयतिः, “क्षीणे पुण्ये मर्सलोक 
विशन्ती"त्यादिश्चतिस्छतिसिद्धम् । इदंतु मिथ्यास्वापरपर्यायमाविधकल्यं “विश्व 
सत्यमि'"त्यादिश्चतिविरुदधम् । अथेग्रियाकारितवादिथुक्तिविरुद्ध च । “स 
खल्विदं ब्रह्म!” “ननेहनानास्ि किचन, “स आन्मातच्वमसी'"ति चक्यपति 
पादकस्वेन व्वदमिमतश्रतीना कथचिप्सद्धवेऽपि साश्चाजगन्मिथ्येति मिथ्यात्- 
परतिपादकश्चतिस्सृस्यमावेन प्रमाणासिद्धं च । “यश्वार्थादर्थादर्थो न सं चोदनार्थः, 
इति वचनेनाथिकाथस्याश्रोतत्वात् । “जसत्यमपतिष्ठन्ते नगदाइरि'"व्यादिस्मृति- 
विर्निदितं च । किंचिवमन्यानमिमतमज्ञानस्वश्पं परिकर्प्य तप्य ज्ञानाभावस्वरूप- 
सख्याज्ञानत्वाभावादयारिभाषिकमन्नानत्वे च कर्पयता परेण “धर्मिकल्पनातो वरं 
धर्मकल्पने तिन्यायेन बन्धस्यैव पारिमाषिकमज्ञानत्य किमिति न कल्प्यते । 
“येऽविदयासुपासतः'इत्यादौ सयैव विचान्यत्वेन कर्मेणामवि्याघाङ्गीकारात् 
(प. पु. ८८ १. ३) # ज्ञानपयुदासेने # ति पश्चपादिकायां (त.पु.८९प.१६) ॐ 
(“अज्ञानमिति ज्ञानपयुंदासेनोच्यतःइति ज्ञानान्यस्वे हेतुमा “जडास्मिके,ति # 
इति तत्वदीपने च वक्ष्यमाणतेनज्ञानान्यतया हि भवदभिमत्तमप्यज्ञानमज्ञान- 
शब्दवाच्यम् । ताद्य चाज्ञान्वे बन्धे घुतरां सभवतीप्यनुदरुरेव श्ते्व्यातिः । 
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अद्गीञ्तयेदखुदितम् । वम्तुतस्स्वविरोधिन एवान्यस्य पदातेन नजथेतयाऽऽश्रयणी - 

यत्वात् । विरोधामावयोश्च प्रथगेव नजभरसवात् । अन्यथाऽथमेदायोगातु । नहिं 

धर्मविरुद्धे पापे घटादिसाधारण घर्मान्यल्मादायाधमपदं केनचियुज्यते । घटेऽपि 

पयोगप्रसङ्घात् । नवा सुरविरोधिपु दैवेषु मनुष्यादिसाधारण सुरान्यत्वमादाया- 

सुरपद भरयुज्यते । मनुष्येण्वपि प्रयोगपसङ्गान् ! कित्वविरोधिन्यश्चान्यगोगवयादो 

परुलेन च तस्सदृश्च एव पयुदासत्रत्या “अनश्च'इ्यादिपदप्रयोगः । एवच नज 

परुदासे जडमावत्वेन जीवाभितलेन च ज्ञानसमे चन्वे सव्येवोत्यतम्यमानज्ञानानु्रूर- 
बन्ध एवाज्ञानमिति व्याप्तिबखदपि ज्ञानं बन्धस्येव निवतैकं प्राप्तम् । अत आस्मीय 
एव बाणौ भवन्त प्रह्टरति । (त. पु १२२ प. १३) # अज्ञानमिव्यत्त नञ 

किममावोऽथे । उत तद्विरोधी । आहो तदन्य 1 आये अरहणामाव. स्यात् ! द्धि- 

तीये अहणनिवर्स्यभ्राति ज्ञानमेव स्यात् । तृतीये संस्कार स्यात् # इति तववद्वीपने 

विरोधिभिन्नस्येवान्यस्य पयुद्धासाथतया वक्ष्यमाणखाच बन्व एवं ज्ञानान्यत्वेना- 

ज्ञानम् ¦ तवमतेन तु साक्षाद्धिरोधि मवद्मिमतमज्ञानम । कथ तिं प्चपादिकेति- 

चेन् । पूर्वोत्तरविरुद्धत्वाचतुष्पादिकेतिद्षटव्यष् । सति ससारासङ्ञे ्रवणादाव- 

पवरतिदशनेन वैराम्योदये प्रवृचिदशनेन च पञ्चपादिकायामवियापदीक्तविदयावि- 

रोधि्वस्याप्यज्ञान इवाहंममतारूपवन्धेऽपि स्पष्ट वक्तु शक्यत्वाच्च । गोत्वाश्चलयो- 
रिव प्रबख्तमविरोवामावात् प्रागविशद्धरायुक्तम् । याद्शतादसविरोधोऽलो्त इति 

नास्माकं पूरवो त्तरविरोघ इति ज्ञातव्यम् । अन्ते नादयल्वरूपविरोधस्तु प्रोत्वाह्न्ध- 

एव युक्ततरः । एवच बन्धन्येदर द्वेवाप्यक्ञानखेन साक्षाञ्ज्ञाननिवस्यैघवषुपपन्नमिति 

रतिरपि यथाश्रतार्थनैवाथवरती स्यात् । व्याक्षिरपि साक्षादेवानु्रूरिता स्मात् । 
प्रागुक्तानि ज्ञानस्य खदभिमताज्ञानान्यनिवतेकच्वधमाणान्यप्यनुखतानि स्युः । प्क - 

रुसपरतिपन्ननगदपलपोऽपि न स्यात् । भ्रव्यक्षःदिप्रमाणापमेदेनेन श्रति स्वासा- 

नञ्च न व्याहन्यात् । किमन्तशडना तवाज्ञानेन । पराकोश्चरप्रदशनायेव बन्धःया- 

ज्ञानपदवाच्यसरमुपपादवितम् 1 व्या्िमनङ्गीकुवतो मम बन्धस्याज्ञानपदवाच्यसनि- 

ये न किंचित् कारणमिस्यपि द्रष्टव्यम् । किच यागादौ चिर्काखतीतसरेन स्वगे - 

साधनखायोगाख्यानुपपत्ते प्रबरुलाददष्टकस्पनम् ! इह तु यज्ज्ञानं तद नित्यमिति 
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रोकसिद्धव्यापिुपे्षय श्रतिबेनेव निव्यज्ञानाङ्गीकारवयस्ुख तद्विषयजमिति व्या- 
सिसुत्छन्य नित्युखाङ्गीकारवयो गुरुकायकर्त स द्खेशमागिति व्यािमपहाय 

जगत्कतृनिदुं सेश्वरोररीकरणवदत्स्पद्चवत्दरुपवदितिव्यासियुङव्य नीरूयम्पशेवदास्च- 
भ्युपगमवचयद पवतस्स्परीवदितिनियममतिक्रम्य निस्स्पशेरूपवदन्धकारोररीकारवच्च 
स्वसमयमाचसिद्धामिमां व्या्षिमेवोर्सज्य अतिबखड-न्धस्यैव ज्ञाननिवत्यस्व कतो 
नाङ्कीक्रियने 1 रोरकिंकन्ञानादिमाल्लविषयिणीय व्या्षिरस्तु । किचोक्छरीद्या सेतु- 
दद्येनगृर्डस्मरणादेरक्ञानान्यपापविषादिनिवसकघवात्ततरैव स्यष्ट॒व्यभिचरिनेयं व्या- 
क्तिः परपुरधी कथ श्तिसतीमनोव्याक्षेपायारूम् । येनोपपादकमिदमन्वेषणीयम् । 
><्किच तार्किकायभिमतन्ञानाभावशूयाज्ञानस्य निवृत्तिरेव ज्ञान नतु तञ्धिवततकमिति 
त्वयेवोपपादितं सर्वजनसिद्ध च । अन्यच्च ज्ञाने न तेषामभिमतम् । ततश्चोदाहरण- 
स्थलाभावेन परशिथिलमूज्ये व्याप्तिरिव न विद्भदुदाहरणार्ह । नच, विप्रतिपन्नं परति 
त्वदभिमतमिदमज्ञानं प्रसाध्य तत्रेये व्याधिरूदा दियत इति वाच्यम । ज्ञाननिवत्य- 
त्वान्यथानुपपत्तौ सिद्धायामुपपादकाज्ञानसिद्धि~ अज्ञानसिद्धो च तत्र गरहीतेतद्रधापत्ि- 
विरोधाज्ज्ञाननिवर््यत्वान्यथानुपपत्तिरिव्यन्योन्याश्चयात् । न चान्यस्वदभिमताज्ञानसा- 
घकमुभयवादि्षपतिपन्नमस्ि ! येन नान्योन्या्य । असिच््तदपि ज्ञानाभावपरतया 
पर्" परिषरेदेवेति न तेन खदभिरूषिताज्ञानसिद्धि । तच वक्ष्यते अपिच किमिदम- 
ज्ञानत्वं ज्ञानाभावस्वे वा ज्ञानविरोधिवं वा ज्ञानान्यत्वै बा! न प्रथम । सयेवा- 
नज्ञी कारात् । द्वितीयेऽपि किं स्वरूपज्ञानविरोधित्वयुत दृतिज्ञानविरोधित्वम् । 
नाद्यः । (वि. पु. ९९ प॒ ३) # नचाश्रयप्रतियोगिन्ञानभूतमपि साश्धिचितन्य 
भावांतरस्याज्ञानस्य निवतकम् । तस्याज्ञानविषयप्रतिमासतवात् # (चि, पु. ९९ 
प. ५५) > सरवे वस्तु ज्ञततयाऽनज्ञाततया वा साक्षिचतन्यस्य विषय एव । तत्र ज्ञात- 
तया विषयः प्रमा्णन्यवधानमपेक्ने ! अन्यस्तु सामान्याकारेण विशेषाकारेण वाऽ 
जञानम्यावतकतया सदा मासते # इतिवक््यमाणविवरणधक्रियया स्वखूपनज्ञानवि - 
रोधित्वस्य त्वथैवानज्गीकारात् । विरोषे च यद्विषयकमन्ञानं तघ्य विषयस्य साक्षि- 

><(पु. ४० १. ३३) “प्रागमावनिवृचेज्ञानमाक््वाभ्युपगमाघच् न ज्ञानिन 
पागमावस्य निव्येत्वेः, इति तत्वदीपनवाक्याभिहितोऽयमश्र ! 
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7ऽप्यज्ञानाक्तथ तद्वच्छिननाज्ञानज्ञानमिति माचरूपाज्ञानस्याप्यमावरूपाज्ञान- 
दसिद्धिभसङ्गात् । किंच किमिदमन्ञानस्य स्वखूपक्ञनवि रोधि न तावत्तनिवर्- 
वस् । उक्छयैव विव्रणपक्रियया विरोवेनापसिद्धान्तापातात् । निवद्षकम्बद्प- 
तानम्यानादिषत्वेनाज्ञानस्येव गभन्लावापाताच ! नापि तदुत्पतिप्रतिवन्धकसव तद्धिनाश्च- 
कत्व का (वि पु. ११११ ४) > स्वरूपस्यानपायान् # इति वक््यमाणविवरणोक्तिवि- 
(चान् । नापि तत्कारयप्रतिबन्धकत्वम् । (वि. पु. १११ प. ®) # ज्ञानस्य विष- 
यावमासालमनोदितघ्य स्वकार्ये प्रतिबन्धपतीक्षयोरमावात् # इति वक््यमाणविवर- 
णोक्तिविरोधादेव । किंचित सति स्वख्पक्ञानविरोधित्वरूपाज्ञानत्वस्य स्वविरोधितनि- 
वत्यैतमात्रसंपा दकस्वेऽपि निवर्वकत्वेन उदमिमतस्वाविरोधिष्तिज्ञाननिवत्पखस्य 
कथं संपादकम् । नहि प्रकाशविशुद्धः तम इति षटेनापि निवक्षने ¡ व्यधिकरण- 
त्वान् ! नापि रजतभ्रम शुक्तिपमाविरोधीति पटपमया निवते । नन्वज्ञानस्य स्वद्प) 
ज्ञानप्रति विरोधिव्वे जञानत्वाविरेषाद्रततिज्ञानं प्रत्यपि विरोधोऽनुक्तिसिद्ध इतिचेन्न - 
खक्तिममावद्धरपरमाया अपि रजतश्रमविरोधित्वपसङ्गादेव । किंचिवमपि स्वखूप- 
खान प्रति प्रतिवन्धकत्ववदड्तिं प्रत्यपि प्रतिचन्धकत्वस्येव कथचित्पाप्या वृत्तिवि- 
नारयत्वस्य त्वदभिरूषितस्या ऽऽकस्मिकत्वप्रसङ्गात् ! नद्यधक्रारो षरप्रमाप्रतिबन्धक 
इति तत्परमयेव निवत्यीऽपि दृष्ट । नापि पतिम्बकतं प्रतिबध्येमैव निवत्म् ! 
तथासति प्रतिबन्धकरस्वस्थेवासेभवात् । किेववं वृत्तिनिवस्यमन्ञानमिति ज्ञानघ्वाचि- 
शेष्स्रखूपन्ञानेनापि कुतो न तन्निदृत्ति । जतो यरिंकचिदेतन् । तस्मादडत्तिवि- 
नादयत्वे जज्ञानत्वे प्रयोजक वदता प्रागपि वृति प्रस्येव कश्चचिद्धिरोधिव वक्त- 
व्यम् । तृतीयेऽपि कि बृतिज्ञानेन सहानवस्थाधित्वे वा विरोधः बृच्तिज्ञानोयत्तिपति- 
वन्धकत्वं वा वृत्तिक्ञानविनाश्यत्व वेति विवेचनीयस् । प्रथमेऽपि वे्चत- सषहानवस्था- 
यित्वं बा कार्त सहानवस्थायिष्वं वेति विवेचनीग्रष् । न प्रथम । गोत्वेन सहैक- 
देश्चानवष्थायिनोऽप्यश्चतस्य गोतवविनादयत्वामविन ज्ञानेन महैकदेगानवस्थायिल्व- 
सक्षणाज्ञानतवस्य ज्ञानचिनादयत्वेऽप्रयोजकत्वात् । अन्यघ्य ज्ञाने सव्यन्यस्याज्ञान- 
निदृत्मदक्षनेन ज्ञानाज्ञानयो समानदेश्चयोरेव निवत्थनिवकतकमायावक्यभावाच । 
(त पु. ९२ प. २०) # अन्ञानञ्रमसम्यगज्ञानानामेकाश्चयत्वे नियतं # इतिं 
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तत्वदीपने (वि. पु. १०२ प 9) # ततश्च ज्ञानेन समानाश्रयविषयं मावरूपमज्ञानं 
सिद्ध # इति (ति. १०१ प. २) # स्वदेश्चगते # ति च विवरणे वक््यमाणलाच्च । 

नं द्वितीयः । एककाले सष्टानवस्थितयोरपि पूरवे तरविद्यतोर्विनाद्यविनाञ्चकमभावाद श- 
नात् । सहेककालावस्थानायोगाद्रिज्ञानासमानकारीनपरमुक्तेरपि ज्ञानविनार्य- 
त्वापफातात् } जीषन्मुक्तिदञ्चायामप्यनुवतेमानाज्ञानस्य तन्न स्यात् । ज्ञानोदये सति भम्मी- 
भवत. पापपुण्यादेर्बन्धस्येव स्वदभिमताज्ञानसमानकाटीनस्य साक्षाञ्ज्ञानविनादयत्व- 
प्रसङ्गाच्च। न तृतीय. ज्ञानोत्पत्तिपरतिवन्धकस्य तमसो ज्ञानविनारयत्वादरानेन ज्ञानोत्प- 
तिप्रतिबन्धकाज्ञानस्य ज्ञनान्यविनादयत्वावरयमावात् । अन्यथा परागुक्तान्योन्याश्रय- 
स्यानिवायत्वात् । उक्तरीत्याऽविरक्तस्य ज्ञानानुदथदरनेन “जाव ज्ञानमेनेन ज्ञानिनो 

. नित्यवैरिणा । कामरूपेण कोतेय दुष्पूरेणानङेन चः” इत्यादि गीतोक्तया चाहमम- 
तादिङ्पबन्धस्यापिज्ञानोतत्तिपतिबन्धकतेनाज्ञानतया तस्यैव साक्षाज्ज्ञाननिवत्थैत्व- 
संभवाच । न चतुथ । बन्धो न ज्ञानविनादयः अनज्ञानख्पत्वाभावात् । किंत्व- 
ज्ञानमेव । ज्ञानाज्ञानयोरेव विरोधात् इतिवदता ज्ञानविनाद्यत्वप्रयोजकतया 
निषप्यमाणस्याज्ञानतत्य ज्ञानविनाक्षयत्वरूपते आत्माश्रयसपरसज्ञात् । एवं सति 
अज्ञानमेव कुतो ज्ञानविनादयमिय्युक्ते अज्ञानत्वादितिवदता ज्ञानविनारयत्वादिष्ये 
वोक्तं स्यात् । तथाच कथ नालमाश्रय. । एतादशाज्ञानस्वस्य बन्धेऽपि वक्तं शक्य- 
स्वेन बन्धस्येव साक्षाञ्जञानविनाशयतवापाताच । अतएव न पच्चमः । किच चरम 
वततेरुत्पत्तिमत्त्वेन प्रागसावावश्थभावात् । राजदरनामावनिमित्तकनिगडबन्ध इवे 
शवरद्ङनाभावनिभित्तकोऽस्तु ससारवन्ध । सचेश्वरदरने सति स्वनिमित्तदशना- 
भावनाशा^न्निमित्तापाये नैयित्तिकस्याप्यपाय,!इति न्यायेन नद्येत् । द्यते हि 
सूया दयनिभित्तकष्यापि कमकदरोपादानकतद्विमागद्यस्य कमर्विकास्य निभि- 
तापायेऽपाय. । तथाच ज्ञाननिवल्ैवस्यान्ययैवोपपतेऽ त्वदभिरषितमावख्पाज्ञान- 
सिद्धिः । नच दनामावसपादनाथमेवेतदिति वाच्यम् । श्रवणादिषखूपदरनसाम- 
ग्यमावादेव तदुपपत्तेः । सोऽपि कस्मादिति चेन । अदयोखचमानघरसामथ्यमाव 
श्वय कस्मात् । षरकादृष्टदिरुवादिति चेत् । इहापि विषयवेराग्यादिसणदका 
ख्टविरूबादिव्यस्तु । नतु दशीनविनाश्यमज्ञाने तद्धिवरकम् । कदापि सामग्यमावं 
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प्रसङ्गात् । अम्माक तु नित्यसाक्षिख्पसामम्रीसद्धावास्सवश्रास्वम्वदूपानन्दानुभवोऽ 

पि स्यादिति तन्प्रतिवन्धकमावरणमावद्यकम् ! पतिचन्धपरकारमु रि वक्ष्याम । तव 

तु न स्वरूपन्ञानविरोध्यज्ञान | विसेधिष्ठचिक्ञानामावस्तुक्तविधयाऽन्यथोपपन्न इत्यष्ट- 
मरसायिर्तं मावखूपाज्ञानम् । किचाम्त्वज्ञानोपादानको बन्ध. 1 अज्ञान च सत्यमेव 

स्वविरोधिज्ञानेन वायुना घमे इव निवर्तताम् । नहि विरोधिना विरोष्यन्तरे नि- 
बर्हणीये मिथ्याख तंतम् । प्रकारोन तम समुन्मूख्ने क्रियमाण तददशनात् । 

सज्ञाननाञे चोपाद्ाननान्ञाककपार्नान्ते घट इव सस्योपादानकतास्सत्य एव बन्धो 
नरयतु ! मिथ्यात्वे कुतोऽ परस्य निर्वेध ¦! तस्मारकष्टोणिगुडायित ५राभिमतं 

बन्धमिथ्यास्वम् ! किच देहगेष्टादिष्व्हममतादिषपवन्धस्य ज्ञाननिव्येान्यथानु- 
पपच्या मिथ्याख कथचिदाशास्यम् । महीमहीधरमद्येदधिप्रश्रनीना कुतो भिथ्यात्व- 

मङ्गीक्रिथते । तेषु सस्य ममता न विच्छियत इति चेन्न । शरीरनाे सवेस्यापि 
ममता विच्छेददशनात् । सत्स्वपि तेष्वधिगतपरमार्थाना श्युकनारदादीनां शरीरा- 

तायू्ैमपि वद्धिच्छेददशनाच । नद्यनथूपब्न्धविच्छेदा् ज्ञानसाधनवि चारं सूलयता 

सूत्ङ्ृता ऽथिकारिविषयविचरे शास्ववक्तश्रोतृपरमूतीनामप्यत्यतामावरुक्षण भिथ्या- 

सरमथतोऽपि सूत्रित । येनेयं दुरन्त्चिता कथचिस्करतोपयोगिनी म्यात् । भर्युताधि- 

कार्याययमावरङ्कया शास्नानारम्भप्रसङ्ध परिजिहीषुरादिसूत्रे ग सयुक्तिकमधिकारि - 

विषयप्रयोजनतस्सबन्धादिसद्धावमेवासूत्रयत् । नापि संकषेणसुखानरेन भस्मीभवता 

मद्यादीनामन्यतोऽपि ज्ञाननिवलव्यस्वै सिद्धम्! यन प्र्षङ्गसङ्गव्या वेदमुपयुञ्येत । अत्तएव 

प्रतिपायव्रह्माख्यविषयसत्तया सहसूचितस्तबन्धादिसत्ता च पारमाथिक्येव न व्यावया- 

रिकी । अजरतीयानुपवत्ते । पएर्वचाद्वितीयत्वश्रतयोऽपि सूत्रक्ृदभिमतजगत्सत्य- 

त्वापरिघातकतया परक व्याख्येया ! नहि ज्ञानेन जिषुत्तिर्वाध इति । दूषितत्वात् । 

तथासति नेदमन्ञानमिति कदाचिदपि प्रस्ययानुद्रयेन प्रद्युताहमन्ञ इ्युह्िल्यमाना- 

ज्ञाननायेऽहं ज्ञ इस्येव ज्ञानोदयेन च नेद रजते नायं सपे इत्याघाकारकाज्ञानवाध- 

गर्भाया- ज्ञानमज्ञानस्यैव निवर्तकमिति खदुक्तव्यापे कुताप्यदशनेन दत्तजरजङि- 

स्वापातात् ! नहि षरनज्ञाने सति तज्ज्ञानाभावरूपमन्ञान नेदमज्ञानमिति बाध्ये । 

अपिरिबथतं कारं सितमेवाज्ञानमिदार्नी नष्टमित्येव परतीयने । एवचाज्ञानवाधस्य 
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काप्यदर्दीनाचिरमडेव व्याति. स्यातु ! तदा बाघम्येव पेण वक्तव्यसाच्च । अतो 

ज्ञानेन विनाश्यखनेव ज्ञाननिवत्येषय वाच्यम् । तच्च महीमहीधरादेन कुत्रापि श्रयत 

इति व्यर्थैव तेषामज्ञानोपादानकत्वकल्पना । सेतुदश्चनादो गस्यन्तरानुसरणप्रया- 

सवयर्थ्यापाताच्च न निवृत्तिर्वाध- । नहि ततापि पापस्य बाधः स्पव्यथ । कितु- 

विनाश् एव ! नच तेषामेवास्यतिकविख्यो ब्रहज्ञानेनेति वाच्यम् ! तेत्र प्रमाणा 

मावान् । उक्तरीत्या सकरपणमुखानखेन महापरख्यपरतिपादकप्रमाणविरोधाचच । कि- 

चेदानीं ध्वम्तस्य धटादेरुत्तरक्षणे स्वकारणकपालायात्मना कथचिद विनष्टस्य तन्नाशे 

सर्थथा नाश्चावक्यमायेन चरमज्ञानविनाश्यसम्य कथचिदप्यसंमवात् । एव मद्या- 

दर्देनदिनप्रर्यादौ स्वावयवनाशक्रमेणात्यन्तविनष्टम्याऽऽपरमाणु नाश सुतरामास्यन्ति- 

कनाश्ावद्यभावाद्धाविचरमज्ञानदशश्ायामीषदप्यवशेषाभावेन तम्य तात्कारिकभति- 

योगिपूैकत्वनियतविना्स्यायोगादेव । कंचास्यन्तिकविख्योऽपि नेषदवशिष्टवि- 

नष्टकार्यस्यैव पुनर्यः । उक्तरीस्याऽसभवाछ्छोके तथाव्यवह्ारासद्धावाच । कितु 

जगदन्तरपामभावासषटृतजगन्नाश्च एव ।! सच ज्ञानाव्यदहितपूवक्षणवर्तिन एव 

पदार्थस्य स्यात्कथंचित् ! प्रत्यहमवान्तरपस्ये द्विपरार्घावसानप्रख्ये चानादित 

आपरमाणु विनष्टानां घटपरमदहीमहीधरादीनामनन्तानां जगतां तु न कथचिदपि । 

नष्टस्य पुनर्नशिऽनन्तजगदुन्मजनपरसङ्खेनास्माकं महाखमाच्च । नेषामप्युपादानम 

ज्ञानमिदानीमविनष्ट सत्तदानीमेव विनश्यतीति चेत् । नदयतु कि तेन । तावत्ताऽप्य 

ज्ञानस्थेव ज्ञानविनाद्यस्वमागतम् । तच्वाऽऽरोके सति विरोधेन विनर्यत्तमस्त इव 

नाज्ञानोपदानकखख्पमिध्यास्वापादकम् । आत्माश्चयादपसिद्धान्ताच्च । उक्तरीत्या 

प्रागेव नि-रोष विनष्टजगतम्तु तन्नाक्शपणाड्या परंपरयाऽपि नाश्चामावेन कथ चर- 
मनज्ञान विनारयत्वम् । येनाज्ञानोपादानकव्वमाशाम्येतापि ! कथचवमयापि ज्ञानवि- 

नदियचेनैव घटादेरज्ञानोपादानघमाशासतोऽन्ञानोपादाननारशोनेव ज्ञानविनाश्यस्व- 
संपादने नान्योन्याश्रय । “अनानन्त जगदेतदीदक्' “पुन पुनजायमाना पुरा- 
णी? भयथापूवेमकश्पयन्'” इत्यादिश्रुतिविरोषेन “एवमेतदनायन्ते मूतसघातकार- 
कम् | अनादिनिधनं खोके चक्र सपसिविततेः, इतिस्पष्टसताययकभारतवचनवि- 

रोधेन चास्याप्यास्यन्तिकविख्यस्येवायोगाच । अस्तु तर्हि साक्षाज्ज्ञाननिवत्यतया 
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्रतस्य॒बन्धस्याज्ञानोपादानकस्वकस्पनमिति चेत् '। न। “जीव ईशो विश्चद्धा- 
चित्तथा जीवेश्चयोर्भिंदा + अवि्या तचिवोर्योगः षडस्माकमनादयः!इतिवदतस्त- 
वापि मतेऽविधाचिधोगाख्यसक्षारस्याप्यनादित्ेन करप्यमानाज्ञानोपादान कत्वस्य 
तवद्रीरयेव बाधितत्वात् ! उपलक्षणं चेतत् । तथा भिदेद्युक्तमेदस्याप्यनादिवेना- 
ज्ञानोपादानकत्वायोगोऽपि द्रष्टन्य. । कथ तर्हिं साक्षाव्हानेन तन्निष्रत्तिरिति चेत् । 
केह कथता । व्याप्िमनङ्गीकुवंतो मम यथाश्रतार्थेऽनुपपक्तैवामावात् । व्या्िद्रणस्य 
तवाप्यनादौ बन्ये कर्प्यमानाज्ञानोपादानकत्वस्याप्यस्षमवान्न कथचिन् । अतस्त्व- 
याऽपि व्यारषिं चिदस्य श्रतेयथाश्चुताथ एव वाच्य । व्या्ताविव् भर्ेदधखवद्वधा- 
प्त्यनुसरेण ज्ञानादेव बन्धनाशप्रतिपादकश्चुतिवाक्यस्य बन्धस्ससारादिपदानां वघ्ा- 
ति संसरव्यनेनेव्यादिग्युखच्या साक्षात्ञानविनारयतेनामिमतत्वदज्ञानपरतामेवाङ्गी- 

कुरु । तस्य च विरोधादेव नद्यतोऽज्ञानानुपादानकस्य च मिथ्यात्वे कारणाभावे- 

नोक्तरीर्या तदनुपादानकबन्धा दिजयतश्च मिथ्यात्वे कारणाभावेन साक्षात्परपरया 

वा ज्ञाननिवस्थस्वस्याप्यमविन श्रतिसूत्राभ्यां मिथ्यास्वे न सङ्गमय | अनादिबन्ध- 
नाशश्च भगवद्धक्तेरेव मवतु । नहि तामपि तव व्याधिनिरुणद्धि । संति खट 

'भक्तिवैनं मरोचयति! “मयि भक्तिर्हि खोकानामसृतत्वाय कस्पतः?इत्यादिद्ेति- 
स्मृतय । यदिच रूढपद् योगमावेणान्यत्र न नयसि । व्यापि च न मुञ्चसि । 

अज्ञाननाशप्रणाञ्येव च बन्धस्य नाश्चमाश्चास्से । तर्हिं ज्ञानेन साक्षादज्ञानमेव 

न्ष्यतु । अज्ञाननाशे स्युपादाननाश्पणाब्या बन्धनाश्स्योक्तविधया तव मतेऽप्य- 

योगादावरणाज्ञानापगमे सस्याविर्भूतभगवद्धक्या परसच्नभगवस्सादादेवानादि- 
न्धविनाशोऽस्तु । एवमप्यज्ञाननाशप्रणाञ्या बन्धनाशस्यान्यूनतात् । जतः कि- 
मनादेन्धस्यासभवदज्ञानोपादानकखकद्पनया । सति खड “यस्य प्रसादाखर- 

माविदूपादस्मात्सारान्युच्यते नापरेणे"व्यादिश्तयः । एतेन युक्तयन्तरेण आस्यन्त- 
रेण वा ससारस्य बाध्यस्वरूपमिथ्यात्वसाघनं स्यपदस्या्थान्तरमथने च पराश्तप् । 

उक्तरीस्या सुत्रासङ्गतमिथ्यात्वभसङ्गस्यैव तदनुवर्विभिरकरैव्यस्वात् । अथ यदि ते 

भक्तौ भगवससादे च न बहुमानः । तर्न्ञाननाशे स्यपरसंबन्धिनाशादनादिरेव 

तचिवोगाख्यससारोऽपि नदयतु । एवमप्यज्ञाननाश्मणाङ्या संसारनारस्यापरि 
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त्यागात् ! वितेकिनम्तु “तमेवं विद्वानमृत इष मवति नान्य पन्था अयनाय विद्यत? 
इत्यादिरूपामरौकिकार्थेपवतिबरूवतीं श्रतिमेव मानयन्तो ज्ञनिनेव मोक्ष वदन्ति । 
“नान्यः षन्था''इतिप्रणाङ्यन्तरनिषेधासागुक्तव्याक्तिमिव प्रणाङ्यन्तरपसाधिकां 

पशिथिरमूलामिमां व्या्षिमेबेपेक्षयन्ति ! तस्मान्महदिदमकोशरं परसमयस्य । 
यटुक्तविधयाऽनेकधां सभवदपवगमार्गानुद्धध्यासभवद थपरंपरामेव पुरस्छृत्य बहुतर- 
शालपणयनं नाम । “तदा विद्वान्नामख्ाद्धिषुक्त''इतिश्वतिस्तु सपाद्धिषुक्त इतिवन्नाम- 
ख्पात्मकपूवदेहवियोगमेवाह । नतु नामादे सवथा मिथ्याखम् । विमुक्त इत्यवा- 
धितनाल्लम्तत्रेव श्रवणात् । “स्वेन खूपेणासिनिष्पचतः इति ख्पस्यापि युक्तिमति- 
पादकश्चव्यन्तरे श्रवणाच्च । “मूयश्वान्ते विश्वमायानिढ्ति''रिंति सकखाज्ञाननि- 

बृत्तिरेवोच्यते नतु जगन्निव्रत्तिरिति । तस्मादय वच्चक. पच्चपादिकाकारः पपा 

तककारीव पपष्चपष्व्वायेवेमां व्य्षिुदीरितवानिति युक्तमु्पदयाम । यच (वि.पु.७३ 
प. ९) # प्रतिपाधम् बुद्धौ सगृह्य धार्गेव तदथमर्थान्तरकथनसुपोद्धात # इति- 

विवरणोक्तोपाद्धातरक्षणे पदस्राथक्यममिदहित >ततवदीपनकारेण । तदपि चिन्त्यम् । 
पतिपाचमथ बुद्धौ निधाय प्रतिपा्यथिप्रतिपादकशञ्दपयोग स्पूवेमेव तदर्थं तदुप- 
योगितयाऽथकथनमिद्युक्तेऽन्तरशब्दमन्तेणापि पतिपाद्याथेभिच्चतदुपयोग्यर्थान्तरस्य 
बखादागमनेनान्तरपदवैथ्यथ्यमेवेति । यच्ोक्तं पच्चपादिकायाम् (प.पु ४८प१.५) # 
निरम्तसमस्तोपष्ठव वेतन्येकतानमात्मान भतिप्यमानस्य करतो विघ्नोप्वसंभव # 

इति । तदप्यबोधविजञमितम् । (शा.मा पु ४९१.१) “धुष्मदस्मस्मत्ययगोचरयोरिः 

स्यत्र परथमपयुक्तयुष्मत्देना सिरक्तङ्म्यमेध्यादिभरितपरमामङ्गरुदेदह्यदिजडपदाथस्ये- 
वादौ स्मरणेन मङ्गकादित्वामावदोषप्य तदवस्थस्वात् । “अथातो ब्रह्मचिज्ञासाः? 
“अथातो धममजिज्ञासा'” “अथातो देवीमीमांसा” “रृद्धिरदैच्!'इव्यादावादावेव 
श्रतितो मङ्गरशब्दात्मकमङ्गला चरणस्य बहुलमुपरुमात् । “मङ्गलादीनि मज्ञाखान्तानि 

५८(त. पु. ४३ प. ३०) ““प्रतिपायमिति । चन्द वर्णनं व्यावतयति अभमिति। 
प्रतिज्ञातवणनं व्यावतर्यितुं अर्थान्तरेति । असबद्धव्णनम्यावृव्यर्थृतदथमिति । 
इत्यादि > + > बुद्धो सगृह्य पश्चासतिज्ञाय यद्वशनम् तस्योपोद्धातव व्या- 
वतयितुं प्रागेवेति । शब्दपयोगासागेवेव्यर्थः'› इष्यन्तं तत्वदीपनोक्तिः ॥ 
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मङ्गलमध्यानि" इति हि भायां वाच. । इस्यते हि प्रथममवशक्रुने सति गमनादि- 

कार्यानारम्भ- येक्षावताम् । जस्मत्पदाथैस्मरण स्वयोग्यमुखदशने सति सूर्यावरेक- 

नभिव प्राचीनामङ्जकस्मरणजदोषपरिहिरिणेव चरितार्थम् । प्रायध्ि्तभिव नोत्तरफएरु- 

संपादनसमथम् । किचास्मत्पदार्थप्याप्यत्ययदु खाच्ुमशशवङितामज्ञलनथरूपससा- 

राधारपत्यगात्मवयेन तस्य च खरसुकरश्चादिनानायोनिगतस्य परमामङ्गरुतया कथं 

तत्स्मरणमपि मङ्गलम् । यचप्यस्मतदार्था सति प्रजञस्ता अपि, तथापि तव मते 

संसारितया तेऽप्यमन्चस्ता एव ! कथचिखश्स्तत्वेऽपि तस्येव वि्िष्य स्मरणकार- 
णामावात् । प्ररस्तापश्चस्तस्मरणमिदं सुरायुक्तक्षीरमिव कथ मज्ञरम् । स्िहितसे- 

नापशचस्तस्मरणस्थेव सभावितव्वाच । नच वाच्यमस्मदर्थ. शुद्धं ब्रह्मेति । अस्म- 
सदपयोगबखायातवहुस्वोपपादनायान्त करणाद्युपाधिभिन्नानामस्मदधततया सखष्टेः । 
(त. पु. ५० प. २२) # जस्मदर्भैऽप्योपाधिकमेदस्य विद्यमानत्वात् स्व-मादेशो 
न भवत इति द्रष्टव्य # इतिततदीपने स्पष्ट निरूपितलात् ! उपाधिविशिष्टे ठस्ि- 

न्विरोष्यतया श्ुद्धमप्यस्वीति चेन्न । एवं सत्यधिष्ठानतया सर्वै शुद्धानुपभवेशेन 

मज्लामङ्ञरुविभागस्थेवाभावपरसज्ञात् । विरेषणांशापा्स्व्येन कस्यचिदमङ्खत्वे 

महानर्थरूपदुःखसाधनान्त करणापाशस्त्येनास्मखदाथस्याप्यमद्ग रुस्वाचदयभावात् । 

किचाहमर्थो नासैवेति खन्मतरहम्यमु । (त पु. ६५ प. २२) # अस्मच्रासो 

प्रत्ययश्चेव्यस्मसस्ययोऽन्त करण # इति तखदीपने वद्ष्यमाणस्वाच । तथाच कथमस्म- 

स्पदे शुद्धस्मारकम् । तस्माधर्किचिदेतत् । यच्चोक्तं विवरणे (वि. पु. "8 प. 8) 

# सवित्रकिरणवितनेऽपि देशे प्रदीपारोकजन्मविनाशयो प्रागमावपव्वेसामवि- 

त्देतराभायेषु तमोबुध्वद शनान्नाखोकामावमालै तम" # इति । तत्रवक्तव्यम् । विरो- 

ध्यालोकामावसहछ्ताखोकपागमावादेरेव तमस्स्वम् ¦ प्रहृते च सवितृकिरणूपवि- 

-शेध्यारोकस्येव सत्वान्न प्रदीपप्रागभावादौ तमोबुद्धिरिति । यदत्रोक्तं तत्वदीपने 

(त. पु. ५६ प. ३२) # विरोध्यमावगिरा पागमाबोक्तौ पर्वसेऽनुपपतेः । प्र्वं- 

सोक्तावितरलरानुपपत्ते # इत्यादि । तदसबद्धम् । विरोध्यारोकससगमाधसह- 

छृतारोकर्ससर्गामावमान्नस्य तमस्त्वेन विवक्षितत्वात् । एवचारोकपागमावप्वस- 

योरुमयोरपि ससर्गामावखेनोमयत्रापि तमोबुद्धिरुचितेव । एतेन छयाशूपतमसोऽपि 
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सरह इति द्र्टम्यम् । वटदरशनोपयोगियर्किचिदाच्येकसद्धावेऽपि सोरातपा? 

च्छाया विरोध्यारोकाभावस्य ततापि सद्धावात् । यात्र (त. पु. ५८ प. २३, 

आरोकससर्गामावस्तम इत्यल्लापि कि ससर्गपागभाव- उत तस्प्वंस आहोसि 

तदितेतराभावः # इस्यादिना विकल्प्य दूषित तत्वदीपने । तत्तु न तस्त 

पनम् । कितु छरूपनिग्रहोदीपनमेव । तथाहि ससेमारोप्य यो निषेधो घट 

दीनां स एव ससर्गामाव- । स च प्वसो वा प्रागभावो वाऽव्यन्तामावो वा } > 

संस्मपत्तियोगिकामाव इति हि परघक्रिथा । एवं सति ससगपरध्वस इत्या 

विकस्पयत. कथं न छलम् । अन्योन्याभावस्तु तादास्म्यमारोप्य निषेध इति सः 
गमिावपदेनैव व्यातर्तितः । तथाच (त. पु. ५८ १. २६) ऋ इतरेतराभावस्येतरे 
राभावानिखूपणात् # इति वक््यमाणदूषणमप्यसबद्धम् । यच (वि. पु. ५६ प. ८) 

सर्वारोकामावश्चेस्सर्वारोका सन्निधाने तर्हिं न निवर्तेत # इति विवरणम् । तदप 
सङ्गतम् ! आखोकससर्गामावस्यैवाधकारतया परेण विवस्षितत्वात् ! स च प्रतिर्यो 

तावच्छेदकावच्छिन्नयर्रिकिचित्समवधानेऽपि निवत एवेव्यकेकारोकसमवधानेः 
तस्सर्गाभावरूपतमोनित्रत्तेरावरयकसात् } यच्चोक्त तव्वदीपने (त पु ५८ प. २५) 

इतरेतराभावव्यतिरिक्तारोकाभावस्य व्यन्नकरवमाश्चीयते # इति । तदपि 
युक्तम् । अत्रापि परागभावादिविकद्पदृष्षणप्रक्रियाप्रसरात् । यदि चारोकर 
मान्याभाव इति त्रूषे । परोप्येव कथ न ब्रयातु । तथा प्त्यन्योन्याभावोऽपिं त 
तमः स्यात् इति चेच । तथापि कथ स तमोग्यज्लको न स्यात् | तद्वधतिरि 
स्वेन विंञेषणान्न तस्य प्रा्तिरिति यदि तर्हि ससर्गाभावस्वेन विशेषणात्तस्यापि 
पाप्षि । किच सोऽपि तद्भथतिरिक्तस्वेन कथ न विशिनष्टि! # इतरेतराभावः 
तरेतरामावाचिषख्पभात् # इति चेन्न । अनवस्थाभिया तदनिषूपणेऽपि स्व 
भेदा दिनेतरेतराभावस्य च भिन्नां सोऽपि व्यवहरेदेव । न हयन्योन्याभावस्य स 
सांकय परोऽपि च्रूते । किचेवमप्यारोकसदङृतचश्र्मादयधरादिभक्टणानुकरे छः 
रपे तमसि स्वटुक्तारोकसामान्यामावरूपभ्यज्ञकामावात्कथं तदुपरुम स्यात 
अत एव हि प्रोढपकाशकयावत्तेज-ससर्गामावस्तम इति वेक्षावन्तो वदम्ति 
अस्मामिरप्यन्यथेव निरुक्तम् । नचेवं छयाद्पांधकाराविरोष्याखोकवदज्ञानाविरयो 
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ज्ञानमपि स्यादिति परेण सतोष्रव्यम् । छायानिविश्टारेकस्य गाठतमोविरद्धत्वेन 
छायायाश्च सोरातपश्पधरचुरारोकविरुद्धतया प्रकाशाविरोधितमस शनविषाणप्राय- 
त्वात् । एतेन ्सच्चपादिकाया (वं. पु ५३ १. ३) # मन्दपदीपे वेरमन्यम्पष्ट 

ख्पददीनमितरत्र च स्पष्टम् । तेन ज्ञायते मन्दपदीपे वेदमनि तमसोऽपीषदनु- 
वृत्ति # इत्यादिना तम प्रकाश्चयो सर्वेजनसिढसहानवस्थानादि विरोघमनङ्गीड््यो - 

च्यते ! (प. पु ५२१, =) ॐ परस्परानात्मतारुक्षणो विरोव # इति समा- 

धानम् । तदपि निरस्तम् ! स्वविरोधिगाढतमसा मन्दपदीपाखेकम्य महाभरकारेन 

चच तुत्रत्यतमस. सहानवत्थानस्य वध्यघातक्मावस्य च तवापि सद्भावात् । नच 

तेनाप्यविरोध एवेति वाच्यम् । तथा सति मन्दषदीपे वेदमनि गाढं तमः कुतो 

नाज्ति मष्ाप्रकाश्चो वा कुतो नेति छायायां सौरातप. कस्माल्नास्ि निविडं तमो वा कुतो 

मेति च प्रदनभ्य निह्तरलापातात्। इयांस्तु विरेष । सौरातपमह्तमसोर्हिं द्वयोरपि 

पलुरतया क्रमेण तमोमात्रपरकाश्चमाचविरोचिव्वमू । अनयोस्तु स्वयमल्पयो #किचि- 

न्मात्रविरेधिस्वमिति लकघावा्तमोविरोधिष्वादिमात्रेणेव पकाशत्वादिसंभदाचच । 

अत एव हि तेनापि "'मन्दपदीपे वेदमनी'” द्युक्तम् । ततो हि भरकाशाल्पता किचित्त- 

मो महाथकाड्ामायो निविडान्धकारामावश्च सूच्यते । उ्यदिनकरतेजसा तमसो वि- 

नाशदशनाच । मेरोरपरभागगमनमेव न विना इत्ति चन्न । तथापि सहयनवस्थानस्य 

वद्वचसैव खभात् । प्रचुरतरतरणिकिरणप्रच्योतितवहिर्मागगुदागहान्तवेतितमसो 
महाप्रदीपानयने सतिं विना्षस्येव दशनाच्च । अवद्यं चैतदेवम् । सहानवस्थानेन 
वा वध्यघातकभावेन वा तम पकाशयोर्विरोध इति । अन्यथाऽन्धकारविनाश्ञाथं 

प्रदीपानयनस्य तत्पस्यथ परदीपविनाश्चस्य च प्रक्षावद्धि. क्रियमाणस्य जममूरूखा- 

पातात् । (शा. मा. पु. 9९१. १) तम प्रकाशचवद्विरुद्धस्वभावयोरितरेतर- 

मावानुपपत्तो सिद्धायां # इति खद्धाष्योकतहेतुदेतुमद्धावासभवेन तदसम्मतत्वाच । 

परस्परानात्मतारक्षणतादास्म्यामावस्य विरोधत्वकथनं तशचेतपू्वम् । तथा सति दम्य 
त्योीरुरिष्ययो पितृपुत्रयोरपि विरोधित्वेन गणना प्रसङ्गात् । जत एव हि तम प्रदौ- 
पयोश्च विनाद्यविनाश्चकमावमभिपरस्य “जहमन्ञानजन्तम । नाशयाम्यात्ममावस्थो 

ज्ञानदीपेन भास्वते "स्यादिप्रमाणवचनानि । तस्मादबाधितनीरुहपगमनक्रियादि- 
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मत्त्वनैव तमसो भावस्वमितीय तु चर्चा वृथा च्चै! यच्चोक्तं विवरणे ! (वि. पु. ५९, 
प. ८) > जविष्ठानसामान्यांरस्यध्यस्यमानविरोषांशस्य च कचित्सामान्यविरेष- 
मावेन वा गुणगुणिभावेन वा समानाविङ्कतस्यान्यलान्यतरांसवतः पदाथस्य दश- 
नादन्यतराशाध्यासो विच्रमो दृष्टः । तद्वदिष्टाविष्ठानस्य चितोऽध्यस्यमानस्य चा- 
नात्मनो नास्तीस्याष् # इति । तद्रपि न । रजतादिभ्मेष्विदन्ताख्पसामान्यधर्मानु- 

पवेशादस्तु तस्यासव्यस्थले सामान्यविशेषभावादिना समानाधिह्ृतत्वोपरुमावद्ये - 
भावः 1 इह तु देह्यसमनिष्ठमनुष्यववाहंसवदूपविरुद्धा साधारणधमपुरस्कारेणेव मनुष्योऽ 
हमिव्यादिअमस्य वक्तव्यतया सामान्यधर्मानुप्रवेद्ामावेन अमस्वत्येवासेमवात् किम्र- 
मिय दुरतचिता } नहि शक्ती रजतमिति कस्यापि अमो इष्ट` । तर्हिं विरुद्धास- 
घारणधर्मपुरस्कारी कथमय अम इतिचेन्मस्तु तर्हीय आंतति मम देहं इति मेदधरी- 
तेर्जागरूकलात्। त्यहं मनुष्य इत्याघयमेदन्यवहारस्य का गतिरिति चेत्। न । सिं्टत्व- 
देवदत्तत्वरूपविष्दढ्ासाघारणाकारानवगाही सिंहो देवदत्त इत्यौपचारिकामेदव्यव्टार 
इव देहादिष्वभिमानविशेषादात्मनीव स्नेहाख्यगुणयोगेनौपचारिकात्मामेदव्यवद्रोऽ 
यभिति वस्तुसिनेरेव गतेः सत्वात् । श्यन्ते द्यभिमानविशेषास्स्वपुत्ादिद्रोह स्वद्रोह- 
तेनेव ग्यवक्रन्त सन्त. । “मम पाणा हि पाण्डवा११३ति स्पतिः । न हिषड्पक्ष्या- 
दयोऽपि जातमात्रा पाचीनशरीरानुमूतेष्ठसाधनतां स्तन्यपानादे- स्मरन्तोऽतीततच्छ- 
रीरतयेदार्नीवतमानररीरतया वा सर्वदा वषमानमात्मानं प्रतियन्तीति वक्त युक्तम् । 
त्वयाऽपि हि युष्मदस्सत्मव्ययगोचरयोरिव्यल् (त. पु. ५० प. २२) # पराभपोऽद- 
कारो युष्मदथ- । प्रतयक्चेतन्यमस्मदथे इति स्वभावतो विरोधो दर्शित । प्रतीतिखप 
पत्यक, प्रतीतिविषय इतर इति प्रतीतितो विरोध. । अ्हकारादिपरविलपनेनाह द्यति 
व्यवहियते धत्य । भद्वैतानन्दधच्छादनेन कल्लीदिरूपेण भ्यवहियत इतर इति व्यव - 
हरतो विरोधः # इति तव्वदीपने स्वमावपतीतिव्यवहारादिना विरोध एव तयो 
वितः । तथाच सर्वरोकसिद्धविरुद्धाकारयोः कथमयं तम-प्रकाशयोरिव तादास्य- 
विम । यच्चोक्तं तत्वदीपने (त. पु ६० प, २२) # हेत्वसिद्धिं निरस्यति 
“चेत्य ही"ति # इति । तदप्ययुक्तं । (प. पु. ५५९. प. २) # स्वतस्ताचद्विष्रयिण 

चिदेकरसत्वान्न युष्मरदशसंमव. *# इति हि पच्चपादिका । तस्याश्च । आसा न 
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स्वतोऽनास्मां यवान् विदेकरसत्वादिति । तल विदेकरसस्वा दिति हेतोरकिद्धिमा- 
शङ्कय परिष्रतीति खटधं परस्यादतम् । परिहारश्च (चि. पु. ६० प. ३) # चेत्य हि 
जडं चेतन्यस्य कर्मकारकतयाऽवमाखने । तत्कथमेकस्या क्रियायां कुर्विपरीत- 
स्थानगते क्मकारकमास्मा स्यात् # इति विवरणोक्तमार्गेण । अनेनातमन्िदेकर- 
सत्वखूयहेतुसिद्धथे कदाप्यनात्मांरव्वासावो हि सम्यत । तथाच हेुसिद्धः 
पूवेमेवात्मनोऽनात्मांगवत्तामावाख्यसाध्यस्यापि सिद्ध पुनस्तश्य (त.पु.५९१.३०) # 
विषयिणः सकाशाच् युष्मदशस्य) समव ̀  # इत्यत्र साधनायोगात् । एव च देरवसिर्दधि 
परििरत साध्यासिद्धिरपरिहार्ये ब । सिद्धस्य साध्यत्वायोगात् ! आत्मनोऽनास्मांशच- 
विकरुतवरूपसाध्यसिद्धित पूं विदे करसस्वहेतोदैर्बोधस्वादेव । यच्चोक्तं विवरणे । 
(वि. पु. ६७ प. १७) ॐ ““अप्रथक््वेऽपि चेतन्यास्थमिवावमासत"इति । अन्त. 
करणवृ्युपाघो नानेवावभासत इत्यर्थ- # इति । क्दपि न युक्तम् । तथाहि । 
किमनेन (पं पु ६७ प. १३) # आनन्दो विषयानुभवो निव्यखमिति सति 
घमा; । अघ्रथक्त्वेऽपि चेतन्याच्छथमिवावभासने # इति पच्चपादिकोक्तस्वरूपघुखा- 
देरेव घभधर्मिमावादिकमुपपाचते उत बाह्ययुखस्य । नाद्य । अन्त करणवृत्तौ हि 
तदुपादानकषुखस्य नानात्वेन भानेऽपि स्वखूपघ्ुखस्यातःकरणाद्यपाधिभिराच्छन्न- 

स्यान्त करणविर्यकारीनयुषुिमोक्षयो केवर्मवभासनारस्यान्त-करणवृद्युपाधौ 
मानस्येवाभावेन नानालेन मानस्य दूरापास्तत्वात् । नहि भवति जषाकुुम 
स्वाच्छन्नस्फरिकश्वतिमाद्वुपाधि । न द्वितीय । “उपाघाविवे्ति च 
पदद्वयवैय्य्थ्यापातान् । अन्त.करण स्वपरिणामरूपसुखस्य स्वत एव सत्वात् | 
नानाविषयानुमवजन्यतन्नानाखपतीनेरप्यभंतितवाच्च । ““अघ्रथक्त्वेऽपि चेतन्या- 
दिति पश्चपादिकोक्त्वखूपदुखादिधमधर्मिमावननास्वादेरसमथनापाताच्च । नहि 
बाह्यघुखस्य चेतन्यादृपथक्त्वम् । नच वाच्य॑निर्विरेषचैतन्धैकरकस्वरूपसुखा - 
देधर्मघर्मिमावस्य सवथा बाधितत्वात् बायिताथमिव ददयमान् मूल्वचन कथचि- 
चोजनीयमिति ! तथासति (प. पु ६७ प. १२) # विषयिणंश्चिदेकरसस्य कुतो 
धर्मा. ! ये विषयेऽध्यस्येरान् # इति प्रदनस्य निषतरत्वापावात् । तस्य “'ह्यानन्दयो 
विषयानुभव'"हव्यादिवाक्यमुत्तरम् । इद च बाधित्तार्थ चेतु कथ न प्रश्नस्य 
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निश्तरता । न इन्त करणस्य सवर्मेलेन स्वह्पस्यापि सथमता । महिभ्या 

सक्षीरतया महिषस्यापि सक्षीरल्ादरीनात् । (शा. मा. पु. ७६ प, १) # अन्योऽ 

न्यस्िन्नन्योऽन्यास्मकतामन्योऽन्यघमश्चाघ्यस्य # इति माष्यस्यानिर्वाहापातात् । 

विवरणोक्तविधया““प्यप्रथकूलवेऽपि चैतन्याद्छथगिवावमासतः इति पञ्चपादिकाया; 

कर्थविदप्ययोजितत्वापाता । किचैवै वदतांऽत-करणविकारघुखस्येव नानातेन 

मान धर्सधर्मिभावश्योक्तः स्यान्न स्वख्पदुखादेरिति नास्मन्मतक्ताधारण्यम् । 

स्वरूपलुखविषयवेऽ“्युपाधौ नानये 'ति च वदता धर्मधर्मिमावस्यौपाधि- 

कतवाङ्गीकारात् । तस्पतीतेर्मान्तित्वोररीकरणाचरं । कथमन्यथा सत्यक्ञानादिषदनां 

ब्रहमस्वरूपमात्ररक्षणाङ्गीकार परस्य । अस्माभिस्तु स्वखूपट्चखाचनन्तव्माणामेव 

प्रमितिविषयनिर्पायिकधर्मधर्मिमाववक्ताङ्गीकारात् स्वाभाविकतन्नानाविषत्वस्या 

प्य्मविषयताङ्गीकाराच्च । अत एवास्माकं परमार्थसत्यानन्तगुणसिद्धिः । ननु 

स्वगतमेदव्चिते कथमिदं सै सजाघरीतीति चेत् । कि तर्हिं “परास्य शक्ति्वि- 

विधैव श्रयते स्वामाविकी ज्ञानबलक्रिया च” ““मय्यनन्तगुणेऽनेते गुणतोऽनन्त- 

विग्रहे” । इत्यादि श्रतिस्टरतिरूपनिर्याधप्रमाणमरसिद्धमपि प्रमेये घटकाभावमाला - 

त्याज्यम् । तथासति तथाविधप्रमाणसिद्धाकुरादिदशनेनादष्टतद्धरकेश्वरस्याप्य- 

कल्पनीयस्वापाताच्च । न हि बहुजनकणकुहरावतीर्णां नभोवाणी वक्तृशरीररूपघटका- 
मावात्यज्यते । अपित्वश्षरीरिणीय्येवाङ्खीक्रियते ! तवाप्यरोक्छिकं शरीरादिकं घट- 
कमङ्गीक्रियते चेत् } का तर्हि “शुश्राव वाणी विशदाऽक्षरीरिणी'"प्यादिस्मृतेगति । 
सौकिकरारीरामावमातपरा सा चेत्तर्हि “अपाणिपादो जवनो गृहीता पदयत्यचक्ु. स 
श्रणोत्यकण-? “अशरीरं वाव संतं न त्रियाभ्रिये स्श्त''इत्यादि श्रतेखकिक- 
पाणिपादाचमावमात्तपरस्वसंमवेनारोकिकाभ्राकृतपाणिपादचश्चु.कणशरीरादे शत्य- 
तरसिद्धस्य तावदतोऽवकाश. । ममापि मेदहीनेऽपि मेदकाथकाथलोकिकपदाथ. 

विरोषाङ्गीकारसमवाश् † कोऽसौ घटक पदार्थ इति चेत् । तर्हिं क्षीरेरसवैषम्यव- 

विविच्य वक्तुमश्चक्यम् । वस्तुतस्तु नहीश्वराधटितघरकसामस्येविशेषा विविच्य 
वक्त शक्यन्ते ¦ नापि विचित्रतद्रचनाचातुर्यैपरिनिर्मितकार्थनिष्ठास्तत्स्स्वभावविरेषा 

वा विविच्य वक्तं धक्यन्ते । यच्चोक्तं विवरणे (वि. पु. ८४ प. ११) # मोक्तला- 
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ध्यास कतुखाध्यासमपेक्षते । अकतुर्मोगामावात् # इति । तदपि चत्यम् । 
अक्रतुरमोगामावाद्धोक्तत्े कतृत्वपिक्षायामपि मोक्तवाध्यासे करत्वाध्यासापक्षायां 
कथमय हेतु स्यात् । प्र्युत मोक्तस्वकत्वाभाव एव हि त्तदध्यासोपयोगी । नदि 
वंरोरगस्रमे भुजगीपरसूत्तस्व तद्धमो वाऽपेक्ष्यत इति ¦ यच्चोक्तं विवरणे । (षु. ८७ 
प, ५) # एकोऽप्यध्यासोऽन्योन्या सतासत्यान्रने अष्टमिद् ममेदमितिच विरेषण- 

मेदाद्विशिष्टः परोपायो भिद्यते । विदिष्ठा्थपव्ययाश्च क्रमेण वक्तुमंवतीति 
प्रतिपकत्तित पूर्वापरीमावें विशेषणमेदाच्च विशिष्टक्रियामेदे चाङ्ीङ्कव्य क्त्वा 

पत्यय # इति । तदप्ययुक्तम् । अन्योन्यपदेन सत्यानृतपदाभ्यां च (शा. सा 
पु. ८२ प, २) “"छोकव्यवह्टार् 'इध्यल्न <कोकोऽहमिति च्यवदहारोऽध्यास इति च 
व्याख्याततयाऽत्मानास्मनेरेव अहणात् । विदषणप्रतिपादकशचव्दमेदेऽपि विरोषण- 
रूपाभमेदामावेन विशिष्टाध्यासख्पक्रियामेदायोगात् । नहिं करीरवान् करदछवान् 
घरवानिव्युक्ते विचिष्टमेदोऽसि । उक्तविषय चिधकारकाक्तया पि मनुष्योऽहं मनुष्यो ऽद 

मनुष्योऽहमित्यघ्यास इवैकथकारक एव जम ॒सगृह्यने नतु विरद्धतत्तस्मकारक इति कथ 
विज्ञेषणमेदस्तद्धिशिष्टाध्यासदूपक्रियासेदो वा । नद्यन्योन्य- सत्यमनृतमिति तादा- 
स्म्याध्यासो भवितुमईति ! येन विशेषणमेद ` स्यात् । तत्तत्पद प्रयोगश्रवणा धीनतत्त- 

स्पदशक्याथ्प्रतिपपे पोर्वापिर्ये ऽपि अध्यस्य मिधुनीह्कत्यस्यलाध्यस्तनङूपधात्वर्थाछ्य- 
वाक्यार्थ प्रयुच्छक्तवाभ्रस्ययस्य स्नाता भुक्तवा गमनमितिवत्तह्वदयोर्वापथयोरमानेऽ 
युक्ततायाम्तदवस्थत्वात् । नद्यन्ध ॒परचक्षुषा चक्ुष्मान्मवति । इतरथा नगरी गला 

पुरी प्राप्य प्टणप्रा्चिरिति वा दण्डिनं नमस्छ्र्य न्यासिनं नत्वा सुष्डिनो नमन- 

मिति वा पयोगप्रसङ्गात् । राब्दवेचिभ्येऽप्यथमेदामावान्न पौ्पथमिति तु त्तव्ापि 
समम् । यच्च (वि. पु. ८९ प. २) # तस्मिन्सत्यध्यासषस्योदयादसति चानुद- 

यात् # इत्यघ्यास्ोपादानमज्ञानमिष्युक्त विवरणे । तत्र वक्तम्यम् । किं शुक्स्यज्ञान- 

मप पु. ८५ प ३) # रोक इति मनुष्यो ऽमित्यभिमन्यमनि प्राणि- 

निक्राय उच्यते | .... .. लोक इतिः यवहारो लोकव्यवहार । मनुष्योऽहमि - 

स्यभिमान # इत्यथ (वि. पु. ८४ प. १३) # ““लोकन्यवहारशहोऽध्यास- 

भिधायी,, # ति पच्चपादिकादिवरणवाक्यानामथानुवादोऽयम् । 
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स्थेतावन्वयन्यकतिको उत तदवच्च्छिन्नचैवन्याज्ञानस्य } नाध. । -अनारमन्यज्ञानस्य 
अवियोपादानकत्वे च रजतम्य तत्पतिबन्धकत्वस्य च त्वयेवानङ्गीकारात् । (प.पु.१०६ 
प.२)*सा च न जडेषु वस्तुषु तत्स्वखूपावभास प्रतिबश्चाति # इति हि पश्चपादिका । 

न द्वितीय. । ताद्चेतन्यतदज्ञानयोरेवाननुभवेन तच्चिषठान्वयन्यतिरेकयो" सुतराम 
ननुभवात् । नद्येतावतं कारु चेतन्यं नाज्ञासिषमिति कोऽपि प्रस्येति । अपितु 
दक्िका नज्ञा्तिषमिति हि स्षस्याप्यनुभव. ¦ नचायमेव तदनुमव इति वाच्यम् । 
घटोऽयमित्यनुमवस्यापि तद्तमुरत्वानुमवव्वपसङ्गात् । कचितो ज्ञानाभावविषयाव- 
न्वयव्यतिरेकौ उत भावरूगाज्ञानविषयौ । ना । तवास्तपभरतिपत्ते । न द्वितीयः । 
ममास्तपतिपत्ते । अपिच किं ज्ञानाध्यासस्याज्ञानसपादानमुताथाध्यासस्य । नाद्य । 
तस्य भवन्मते नित्यसाक्षिखूपतयोपादाननिरपेक्षव्वान् । नच वाच्यमन्तःकरणघरत्ति- 

रेष आंतिरिति। (वि. पु. ९१ प ३) # अन्त करणस्य चेन्द्रियसयोगादिसापेक्ष- 
त्वात् ¦ मिथ्यार्थ च प्रत्ययमात्रपरिवर्तिनि तदयोगात् # इतिं विकरण एव दूषितः 
त्वात् । न द्वितीय । अथस्य कारुतयेऽप्यवि्यमानतया शक्चदृगस्येवोपादानान- 
पेकषस्वात् । सावैजनीनसजातीयरनताभावाख्यस॒ख्योपादाने चिकस्य रजतावभासे 
जनयतो दोषस्य त्वन्मात्रकलितविजातीयोपादानधिक्रणं कैमुखेनेव स्यात् । विशेष- 
दश्चनामावद्पाज्ञानस्यान्वयव्यतिरेको तु संशय इव रजतन्नमेणान्यथासिद्धौ । 
अविद्योपादानकजगत इव प्रतिमासादूत्वमपि सत्पसङ्ञात् । अविद्यामाललोपदान- 
कतमस इवेदार्नी स्वरूपबाघायोगाचचच । उपादानाविदयाया रजतपतिभासातूक्षमपि 
वियमानत्वादिद्रानीमवाध्यलाच । नहि म्रदो घयलमना परिणामे प्रतिभासस्योप- 
योगो दष्ट । एतेनोपादानाज्ञाननाशाद्रनतनाश् इत्यपि परास्तम् । चा्चषडृस्याऽ 
परोक्षीक्रियमाणस्य तमसः स्वावच्छिन्वैतन्याज्ञाननाशेऽप्यनाञात् । शपमतिमासमा- 
तद्रीरं तदिति वदताऽचिघयमानस्य तस्य दोषवश्लास्पतिभास एवास्ति केवर नस्वथ 

><(त. पु. १०६ प. २३) # ““अज्ञानात्मकं यस्स्वषूपमनारमवस्तु तस्याव 
भासमविद्या न प्रतिबध्नातिः” # इति तत्वदीपनमनुसन्धायेदसुदितम् । 

अत॒ भत्ययमात्र परिवर्तिनीद्युक्तविवरणवाक्यास्याभिप्रायपरकरनमिदं । 
अतएव तत्वदीपने प्रतिमासमात्रशरीरस्येष्युक्तम् । 
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इति वक्तव्यम् । अन्यथा सुखादिज्ञानस्येव तज्ज्ञानस्य ्रमसखायोगात् । पूर्वात्तर- 
काल्योरवियमानत्वस्य ज्ञतेकसति सुखेऽपि साम्यात् । प्रतिभासदशायामप्यविध- 
मानववेनैव रजतस्य तसखतीतेभ्नमत्य वाच्यम् । तथाच कृतस्तस्योपादानापेक्षा । 
नच (वि पु. ९.४ प. २) # आस्माश्नयाज्ञान्य शुक्तिकारसंसर्गो विभ्रम # इति 
वाच्यम् । तथापि रजतभरानेरनिर्वाह्ठात् । अज्ञानोपादानकस्य रजत्तस्यापि तथेव 
अमविषयत्वमिति चेन्न ! एवं॑तर्हिं जीणतार्किकवत्ससाामात्र मिथ्यामूतमिति 
स्यात् । न श्युक्तिकासमानयोगक्षेमे रजतमिति कुतस्तस्य मिथ्याभूतोपादानचिता ! 
कस्य वा जगन्मिथ्या दृष्टान्तत्वम् । नचेवे निरूपादानतया शशदृङ्गपायत्वे कथ- 
मपरोक्षत प्रतीतिरिति वाच्यम् ! विकल्पाप्तात् । तथाहि । किमपरेक्षत प्रमा 

कथमिति प्रश्चाथः उत अम कथमिति ! नाद्योऽप्रसक्तेरेव 1 न द्वितीयः । अमत्व- 

स्याथ विचमानवापयुक्तलेन यावदयावदर्थाविद्यमानता तावत्ताचद्धमस्वस्येव भरौ- 
व्यात् । ननु प्रत्यक्षस्य सच्चिकृष्टमाल्लविषयत्वात् सत्रथाऽविद्यमानम्य सनिकर्षा- 

योग्यत्वात् कथं तदापरोक््यमिति चेत् । एव तर्हिं शब्दम्यापि षटशष्देन षपर- 
रूपाथस्याप्रतीत्या स्वसबद्धा्थमात्रज्ञानजनकत्वनियमात् सवथाऽविदमानस्य च 
संबन्घायोभ्यत्वात्पारोक््यमपि कथम् । नच तदपि नापेक्षितमिति वाच्यम् । 
"अव्यन्तासत्यपि ज्ञानमर्थे शब्दः करोति हि""इति तस्य ॒व्वयाऽप्मङ्गीकारात् । 
असतोऽज्ञानेऽसहेरक्षण्यक्ञानायोगाच । यदि चायोग्यतारूप्दोषदूषितपदद्रसमा - 
जवश्चादस्तवद्धस्याप्यसत. परोक्षपतीति । त दहीहापि रजतसादरयक्ाचादिख्प- 

दोषदूक्तिर्थन्द्ियसमागमवश्चादसनिङ्ष्टम्येव रजतस्यापरोक्ष्यमस्तु । परोक्षप्रमा- 
मात्रापेक्षितस्तचन्धविरोषस्य तद्धमस्थरे परित्यागवदपरोक्षप्रमामालापेक्षितखननिकषेस्य 

तद्धमस्थले कृते न परिस्याग- क्रियते । चकुषा रजत षदयामीत्मषाधि- 

तानुमवस्य सर्वकल्पनामूरस्य सत्वात् । नवैव्रमसन्िङ्कष्टलवा विश्चेषाद्रनतभ्रम 

इव घरश्रमोऽपि कुतो नेति दाच्यमु । षरसादृश्यशूपदोषस्य पुरोवर्तिन्यभा- 

वात् । सति तु तसिन् सोऽपि अमः स्यादेव । नहि दूरखितण्थुबुश्नो- 

दराकारशिखायां धर्मो नासतीत्यस्ि । किच सल चक्ुष. आखोकसदहकरेणे- 
वाथमाहिल्वनियमेऽपि तमसि विरुद्धतत्सहकारापेक्षायां तमस एवामावापातेन तस्र 
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तीते प्रमात्वभङ्गपसङ्ग{चथा स नियमस्त्यज्यते तथा चाश्चुषप्रमामातरे प्रमीथमानाथ- 
सन्निकर्षपिक्षायामपि अमस्थरे सन्निकषपिक्षायां सलिकषांपयोगितयाऽथप्यापि तव 
सत्वावदयभावेनार्थाभावभयुक्तममसस्येव भङ्गप्रसङ्ग तदपेक्षा स्यज्यताम् । अति 
प्रसङ्गदोष तु मष्छो मह्छान्तरमिव दोष एव निराङ्घर्यात् ।! अपिच सस्यस्थरे रजत- 
त्वध्रकारकपरतीतियोभ्यपुरोवतिंसन्चिकर्षमातेण रजततादास्यप्रमादक्षना दिहापि रजव- 
त्वपरकारकपरतीतियोग्यः पुरोवतीं स्वसच्चिकर्षमात्रेण स्वयमेव रजतास्मना प्रतीयताम् । 

रजतत्वपतीतियोग्यता च फर्बरोन्नेया रजतत्वरजतसाहदययोरन्यतरेणावच्छि- 
यताम् ! किमतिरिक्तरजतसन्निकर्षेण ! तल्लातिरिक्तरजतस्यामावात्तदनपेक्चा चेत् । 

इष्टा तिरिक्षरजतस्य कारत्रयेऽप्यभावादस्तु तदनपेक्षा । तादारम्यपरतीतौ पुरोवर्ति 
सन्निकरपस्येव खाघवेन प्रमास्थे भरयोनकल्वह्ृतेर्विंरोषणरजतरजतत्वयोस्तत्रैव सत्त्वम् 
तदिद्धियसन्निकर्षो वा घटामावपस्यक्चे प्रमात्वभङ्गपरसङ्गन तदवच्छेदकघटसत्वतदि- 

द्वियसचिकर्षाविव अमतस्थैव मङ्खपसङ्ञन्नाङ्गीक्रियेते । "अन्यत्र क्रतिस्त्वसि दण्डी 

कुण्डरीत्यादौ छधिरिवान्यैव कपिः । अथर्वा सत्यरजतस्थले रजतक्ञानविरशेष्य- 
पुरोवर्तिंसन्निकर्षमालेणेव रजततादातम्यापरोक्षददनादिष्टापि रजतक्ञानविशेध्यपुरो 
वर्तिंसन्निकषमान्नेणेव रजततादास्म्यापरोक्ष्यमस्तु । किमतिरिक्तरजतसन्निकर्षण । 
मन्मते रजतस्वस्यापि रजताभिन्नतया तत्ससर्गापरोक्ष्येऽपि ना तिरिक्तसन्निकषपिक्षा 
स्त्र पुरोवर्तिनोऽपि वस्तुगत्या रजतास्मकल्वादिकं तु अमत्वपमाखदूयकाथवेचि- 
उ्याचयाङ्ीक्रियते । कारणवेचि्यादेव हि काथवेचिष्यम् । अन्यथाख्यातिमने 
ज्ञानपरत्यासत्तिसद्धावेऽपि धरत्ववति पुरोवर्तिनि ज्ञातव्वमावेण परस्वविशिष्टभरमोद - 
यादशनेन पमामाते दिरेषणसद्धावस्याप्यावदयकत्वात् } वस्तुगत्या रजताभाववतिं 

विचिष्टज्ञानासभवदोष करकेन कंटकमिव दोषेगैव परिहरणीय. । नन्वेवसस्यस्यता- 
सच्छशदङ्गमप्यपरोक्षत प्रतीयेतेति चेत् । परतीयतां का नो हानिः । नद्यविदित- 
शचाश्रज्ञभावः पुरषो दूरादुर्वीक्तक्णं शद परटदय शङ्कितया न अम्यतीत्यस्ति । 
प्रतीतिदश्चापन्न शशश्चङ्गमप्यस्माकं प्रातिमासिकमेक नास्यन्तासदिति चेत् । तर्हि 

>पुरोवर्तिसनिकषमात्रस्य कारणव्वेऽन्यत्र विरोषणसचस्वादे ति. किनि 
भित्तिव्यत इदसुदितम् ““अन्यत्रे तिः 
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महदिदमाश्चथम् । यद्प्रतीतिदशायामत्यन्तासत्वेन तम्याप्यभिमतं शश्ुङ्ग प्रतीतो 

सव्यामकस्मातद्विश्द्धं प्रातिभासिकं ज्ञायत इति । तथा सस्यन्धकारस्थो घटः 

प्रदीपपाचिव्ये सति चक्षुषा गृह्यमाण पट. कमभ्मान्न ज्ञायते । असतोऽपरोक्षप्रडी- 

व्ययोग्यत्वात्तथाविघप्रतीतिदश्चापन्नस्य त्य प्रातिभासिकखकस्यनमिति चेन्न । 

असतोऽपरोक्षपरतीव्ययोभ्यतासिद्धौ तथा प्रतीयमानम्य तस्यैव प्रातिमास्िकतसि- 
द्धि । प्रातिमासिकव्वसिद्धौ च प्रतिमासदलापन्नस्य दाशश्ह्गस्याप्यमत््वाभावाद्- 

सतोऽपरोक्षप्रतीत्ययोग्यतासिद्धिरिस्यन्योन्याश्रग्रपरसङ्ात् । तस्मात्साधूक्तं दोषवश्चा- 

डुक्तिरेवास्यन्तासद्रजतास्मना प्रतीयत इति । किच तवापि मते प्रतिभा समात्र- 

शरीरस्य प्रतीते. पूर्मवियमानतयाऽखन्निङ्ृ्टम्यास्य कथमपरोक्षतो भानम् । तदन- 

ेक्षसाक्षिरेति चेन्न । तस्यापि बहिरस्वातेच्यात् । अविचायां जआान्तरत्वेन तदुपा- 

दानकरजतष्याप्यान्तरत्वमिति चेन् । न! प्रव्यगाश्िनाविचाया आन्तरत्वेऽपि 

शाततयत्रच्छिन्तचैतन्याभिताविचायास्तदाभित्टुक्तिवह द्यतवावर्यनावात् । अन्यथा 

परघुखमपि कुतो न साक्षी साक्षातछुरने । चेतन्यामेदादमेदरस्यावच्छेदकभेदाद्धेदस्य 

चोमयल्लापि साम्यात् । च तवापि साक्षी कथमवि्यमानसुछिखेन् । नहि खख- 

दु चेच्छापयलादिकमविदयमानमुछिखन साक्षी वीक्ष्यते । स्वोलेखानन्तरं विचमान- 

मु्िखतीति चेत् । तद्द्धेखे सति विद्यमानता वियमानन्य चोद्धेख इत्यन्योन्या- 

श्रय. । उस्पत्तिसमय एवोदिखति चेत् । तर्हि क्षणिकक्रियाविद्ूदादिकमिव कथ- 

चिचक्चेव कतो न गृहीयात् । केवलावि्यकम्यापि तमत इव चक्षर्विषयस्वस्तभवा- 

चश्वुषा पया मीत्यनुभवस्योभयत्र साम्यात् । किमनया सवजनविश्वसनीयस्य सक्िणो 

आतित्वकल्पनया । अपिच हुच्यवच्छिन्नचैतन्याध्िताज्ञानोपादानकतवे च रजतस्य 

सद्षसाधारण्येन सवो परभ्यत्वधसङ्गाच्च । चेतन्यामेदादेव तदाभिताज्ञानस्य स्वीयत्व 

वाच्यम् । सच स्जीवसमान एवेति कथ न सवे्ताधारण्यम् । समीपस्थस्याज्ञान- 

नाशेन तदुपादानकरजतनाशान्नोपरुन्वश्चत् । तहिं दूरस्थस्यापि तदमावेनोपरुढ्धिने 

स्यात् । नश्चेकस्य तंतुनाशान्नष्टपटानुपङूभेऽन्यस्य पटोपरूमोऽस्ि । नच वाच्य 

समीपस्थसबन्धज्ञानेनाज्ञाननाशात्तस्यैव तदुपादानकरजते नष्टं नन्यस्योति 

देवदत्तसबम्थिभदीपेन तमोनाशेऽन्यस्यापि तमोनाशदशेनात् । नदयेककरधतमुह्रेण 
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घटनाशे तद्या तत्र पुनरन्यस्य घटोपरु्धिरस्ि । अन्यस्य स्वाज्ञानाद्धम इति चेत् ) 
स्वाज्ञानादिति कोऽर्थ. । स्वाभिताज्ञानादिति वा शुत्तयवच््छिचचेतन्याधिताज्ञाना 
दिति वा  नायोऽनङ्गीकारानु । न द्वितीयस्तस्य नष्टत्वात् । द्युक्तेः सवैसाधा- 
रण्येन विशिष्य स्वीयत्वायोगाच्च । तवैव पुनरज्ञानान्तरमावरणमस्ि चेत्तर्हि पूर्व 
णापि न शुक्तिस्पकरूभ्येतं । नहि दशजनपराघृतो घटः स्वाधीनषटनाश्मालैणापर- 
पटावरणे स्यप्युपरुभ्यते । शक्ते सथसाधारण्येन तदािताज्ञाने स्वीयपरकीयवि- 
भागायोगाच्च । नहि विषयावरकमेकं तम एकस्येवावरक नापरस्येस्यस्ि ¦ विष. 
याथितमप्येकेकमेकैकस्यावरण नान्यस्येव्यन्यततादृष्टमप्येकत्रानेक।वरण कस्प्यत इति 
चेन्न । अनन्तरांतिविषय एकेकत्रानन्ताज्चानकद्नाया अष्यापातात् } अस्तु साऽ 
पीति चेत् । न । बहदृष्टकस्पनापरसङ्गात् । सथजनसमतप्रतिपुरप्रनियतावदयकका- 

चादिदोषव्ाद धिष्ठानतत्वज्ञानपतिषन्धेन तत्र तत्र तस्य तस्य अरम इति दष्टानु- 
सारेण स्वैसामञ्चस्याश्च । नित्पादानककार्यानुदयादुपादानतयाऽक्ञानस्याप्यवदयै 
कस्पनेद्युक्तमेवेति चेत् । सत्यमुक्तं दुरुक्त तु तन् । चेका ङिकनिरेधपतियोगिन 
शुक्तिरजतादेः शश्चविषाणवदुपादाननिरपेक्षस्वात्। सोपादानस्वाभहेऽपि रजताभिमतस्य 
तम्य रजतावयवा एवोपादानतया कुतो न कृस्यन्ते । उक्तवक्ष्यमाणन्यायेनादष - 

त्वस्योभयत्र साम्यात् । दृष्टानुसारस्य परपक्ष आधिक्याच्च । दष्टा तिक्रमेणादष्टकस्प- 

नायां च धर्मिकल्पनातो वरं धर्मकल्पनेति न्यायेन दृष्ट मदशह्यु्यैशानामेव करतो 
नोपादानखकल्पनम् । पएवे हि सति सामान्यतोदृष्टपुरोवत्थयथिष्ठानतादास्यावगा- 

दीद रजतमिति ज्ञानमप्युपन्न स्यात् ¦ बाधम्तूभयल्र समाघेय । श्यक्तिमह न जाना- 
मीति पत्यगाधिताज्ञाने प्रमाणसद्धावेऽपि ज्ुक्यवच्छिनललचेतन्याधिताज्ञाने विरिष्य 
पमाणामावाच्च । एवच यदा तच्निहिकाज्ञानकस्पनमप्यपामाणिकम् । किमु वाच्य 
तदा तादश्ानन्ताज्ञानकसनमपामाणिकमिति । किंचाज्ञानविषयस्य घरादेर्बाह्य- 
पदाथस्य घरमहं न जानामीत्यादावज्ञानपतिभासे साक्षिणि कथमुदेख शङ्का इद्या- 
खक्य (वि. पु. १०५ प. र) # विषयः सह॒ साशक्षितैतन्येऽज्ञानाध्यासासति- 
भास. # इति विव्रणे वक्ष्यमाण्वास्सक्षिण्यष्यस्ता एव शुक्तयादयो ज्ञानंबर्धिनो 
न बाह्य" । बहिरस्वतन्ते साक्षिणि परतिभासायोगात् । एवंच सति बाद्यञयुक्ताविद 
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रजतमिति प्रतीयमानरजतम्य किमुरादानप् । नच (त. पु. १०५ प्र २०) # 
रूदिव्यमुखयो स्फटिकाचरप्रतिबिवितयोः परस्परसवन्धो यथा भासने "लोहितं 
युखमि*ति तथाऽज्ञानानात्मनोरान्मन्यध्यासातरस्परसबन्धभ्रतिमासोपपत्ति # इति 
तव्वदीपनोक्तेर्वाद्यरुत्तयन्ञानमपि तदेवेति वाच्यम् । एवमपि मुखप्रतिवियस्येव यथा 

रोहिव्यसवन्धो न र्विबभूतसुखस्य “रोहित मुखमि "ति व्यवहारस्तु विंचमरतिर्विन- 
योरे क्याभिप्रायेभ वोषचारेण वा, नतु लौहिस्यस्य ्िवभूतमुखसेबन्धामिपरायेण, 
अनुभवविरुद्धस्वात् तथा साक्षिण्यध्यस्तङुक्यादैरेव कर्थचिदज्ञानसबन्धो न बाद्च- 
स्यति त्वन्न्यायेनेव प्राते । नहि परतिर्बिबरक्तिञ्चा विवे रक्तकार्यान्तरोतपत्िरष - 
चरा । नवा परत्तिमुखजल्सबन्धान्सुखस्यादरता दृष्या । विचधतिर्चिबयोरिवाष्यस्तान- 
ध्यस्तवाद्यान्तरश्युक्तयो शरीरावम्वच्छद्भ्यान्तरितयोर्बिवमतिबिबमावस्थेक्यम्यचा- 
योगेन सुतरां तन्पयुक्तकायैसंकरायोगाच । नचान्तःकरणब्रस्या सह बहिरभिर्मते 
साक्षिणि तेषां प्रतिफर्नमिति वाच्यम् । तथासति परमाणवृत्तिविषयाणां तेषाम - 
ज्ञानविषयत्वस्य सुतरामयोगात् । निवृत्ते साक्षिणि प्रतिफङ्ननिवृत्तेरावश्यकतवेन 

निमील्तिनयनेनापि ज्ञायमानेऽक्ञाने तद्वदेखासतमवाचच । नद्यमिमुखे दण इव 
पराङ्पुखेऽपि तद्सिन्भतिफलनं दृश्यते ¦ तस्माद्धा्चे शुक्तिशकखदावारोप्यमाणरजतस्य 
न किंचिहुपादा्च पर्याम- । किंचेवमविधाविषयतया शुक्तयायनन्तपदार्थानामप्यन्त- 
रारोपावर्यभावे आन्तरमेव जगदम्तु । न बाह्यमपि गौरवात् । त्वमेव वाद्यो भव । 
सावेजनीनबाद्यजगतस्व्यागायोगश्त्तश्चकार्वजनीनमान्तरं जगत्यज । अक्ञानमाष्ट- 
कसाक्षिणि बाह्यविषयोहधेखस्तु स्मरणाद्युपनायकसहकारेणास्तु । यदि चान्तरमेवा- 
ज्ञान तदुपादान तदा किमपराद्धमापणस्थरजतावयवे- । व्यधिकरणताया उभयल 
साम्यात् । इष्टानुसारिताया अत्राधिक्याच । प्रतीने- प्रागूष्वं च सत्त्वप्रसङ्खस्तद - 
पराध इति चेत् । तर्हिं किमविचोषादानकानां सर्वेषामपि प्रागूर्वं चासत्वनियम2 
येनेदमप्यवि्योपादानकर्वे प्रागूष्मषस्स्यात् । (त. पु. ५५ प. २०) # वस्तु- 
तस्त्वस्मन्मते संतमसस्य न परमाणुकारणकत्वै किस्ववि्ेच चिद धिष्ठिता तमोरूपेण 
विवत्तत इत्याह # इति तघ्वदीपनोक्या (वि. पु. ५५ प, २) *# मूरूकारणादेव 
जन्म सिद्धयति # इति विवरणोक्तया च केवराबिधके तमस्येव व्यभिचारात् । 
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कृश तर्हीदानीं वाध इति चेन } त बरापि कथम् । अवियामातोषदानक्छर्यापि 

तमस इवाबाध्यत्व्रमवात् । रजतावयवोपादानकरजतामावाचव बाधशयेन्ममापि तद - 
निष्ठरजतावयवोपादानकरजताभावाद्धाध इति समम् । नच रजतमप्यान्तरमेवेति 

वाच्यम् । बाद्यमतभवेशापत्तेः । जआन्तरदयुक्तेरध्यम्तत्येन निरयथिष्ठानश्नमत्वापते । 

(वि. पु. ९१ प. ३) # अन्त करणस्य चेन्द्रियसंयोगादि सापेक्षत्वात् # इत्यादेर- 
सङ्गतत्वपरसङ्गात्। "मयि रजते! “मयीद् रजत, "महं रजतमि'ति वा परतीत्याकारापातात् । 

जधिष्ठानाभयस्तयो- शुक्तिङ्प्ययोरुमयोरप्यान्तरत्वे बाह्यदयुच्ीदियसलिकषस्य काच- 

कामखदिदोषाणा चानुपयोगप्रसङ्घात् } बहि पृच्ययोगात् । जान्तरद्युक्तेरध्यम्त- 
तया पमाऽयोगेनक्ञाननिवर्वकाभावपसङ्गाच ! शुक्तिरजतयोरुभयोरप्यध्यस्ततवे नेद 
रजतं किंतु शुक्िरिवे,ति बाधकप्रमाऽऽकारस्य विकारापत्तेश्चं । -ञान्त्ररजतम्य 
शक्तिकास्तसरगां जम इद्युक्छमिति चेत्सत्यम् । तदेव विवेचनीयम् । किमान्तररजतस्य 
बाद्यलुक्तिकया सह संसग. सयोग उत तादास्म्यम् । न तावदाद्यः । दूरस्थतयाऽ 

संभवात् । अन्त.करणवृतिद्रारा बहिर्निर्मते साक्षिणि सह निगैतस्य तस्य तस्समव 
इति चेन्न 1 एवं सति ^रजतवदिदमि"ति प्रतीप्याकारापत्तेः । अमत्वायोगाच्च । 
नहि दण्डसंयुक्ते पुरुषे "दण्डोऽयमिति प्रतीति । यत यत्र स तादशचसाक्षिसबन्धस्तत्र 
सवेत रजतपतीत्यापत्तेश्च । नदि क्रमेणेकदण्डसयोगवतोऽपि बटवो दण्डितया न 
प्रतीयन्ते । न द्वितीयः । आन्तररजतताद्ास्म्यघ्य पुरोवर्तिन्यमावात् । तस्याप्या- 
रोपश्येरिक तदुपादानम् । आरोपधिष्ठानशुक्तिकले पृरोवर्तिन्यन्ञानाभावात् । 

नद्यज्ञानाधारसाक्षिसंबन्धेनापि पुरोवर्तिनि तस्िन्ननास्मन्यज्ञानमाघीयते । अपसि- 
द्धान्तात् । एवचाज्ञानाधारे साक्षिणि स्वसिन्नेव तदुपादानकरजतवत्तदुपादानक- 
तत्तादात्म्यस्यापि कथचित्सभवेऽप्यन्यतत तदससमदादेव । नहि स्वजि स्थपित्तेन 

ततोऽन्यत्र तिक्तकायांदयः । अआन्तरछ्युक्छिविषयस्य तस्य बाद्यडुक्तावारोपोपादान- 
त्वासभवाच्च । नद्चेकड्ुक्तिविषयाज्ञानेन ततोऽम्यत्लारोप- । कथचित्समवे किमने- 
नान्तररजतारोपेणान्यत् तत्तादास्म्यारोपेण च ! साक्षिसंबन्धवरूरन्धाज्ञानोपादानेनं 

>८(वि. पु. ९४ १. २) “'्जासमाश्रपध्यासस्य डुक्तिकाससर्मो विज्रमः? 
इति विवरणवाक्यनिरषििडितार्थांऽयम् । 
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शुक्तिशकरु एव रजतदेरारोपसभवात् । अन्यथाऽन्यथाख्यातिगतभवेक्षापेश्वः । 

वस्तुतस््वमूत्वाभावितवस्य जन्मतया मूत्वा पुनरभाविह्दस्य च न्व्वन्तेस्छेरपिस्वोत्तर्ः 

काठे स्वपू्रकाङे च प्रतियोगिनोऽमावावक््यमाचात्ः । सावाभावयोर्विरुद्धत्च भावि- 
स्वावस्थायाममावस्यायोगेन च लैकालिकनिषेधान्तवेरतिम्यकालीनन्िष्छरयाम्पक्- 

योगान्मिथ्यात्वे लन्मनाश्चयेरेकायोगेदं खद्रीत्या मिथ्याचेच्छभिमते जगत्यक्घनोपमद 
नकस्वचितां ज्ञानविनाद्यत्व्िता च व्वर्थैव । सत्यत्वेऽपि स्वस्क्कारणादेवोरः- 
सिचिनाश्चयोः समवाद्वबर्थ वेयं चिता । सच वाच्य व्यावहारिकपारमार्थिंकयोरकिः 

रोधितया पास्मार्थिकदेकारिकनिेषस्थमाध्यभिकनिषेषत्य जम्भनासतोपयोगित्योच्छ- 
व्यावहारिकमावावस्थां प्रत्यविरोधितया जन्मनाश्चयोरूपपततेरुक्चिताद्वयषपि साथ - 

मिति ¦ तथासति मिथ्यास्वापरपर्यायथोतनिषेधा विरुद्धाय उक्तमावाचस्थाया धद 
बाधकान्तरामावासारमार्थिंकस्यापातेन स्वस्डकारणादैवर जस्मविनाश्चोपपत्तेरक्तचिता- 

द्यवेयर्थ्यस्यापरिष्टारान् । कर्थचिस्सा्चक्यमथयस्चे चेत् । उक्तविधयां विचारा 

स्वन्मतमेवाज्ञानोपादानकं ज्ञानविना्ये चेति द्रम. \ तस्माद् विचारितरमणीयपेवेद 
मायामते पूर्वाँत्तरवयिचारे तुन्मत्तपर्पितमेव । च षटादिस्वूपमाच्छाच निज- 

स्वरूपमेव पद्शयदुदधतरूपवरदंधकरारपटादिकरमावरणं ष्टम् । इदेतु च्धुमरहणायोभ्य- 
मनुपरुभ्यमानरूपमज्ञानं वायुरिव गगनश्ि वा कथ शुक्तेरावरणम् । छिव 

कुव्याब्रुते हि वस्तुनि तदाकार इव तच्छरृतिमादिकमप्थनुपरूभ्यमानं इष्टम् 1 
तथाच शुक्तेरावरण वचस्तु तद्रुपस्याप्यावरणमेवेत्यधिष्टानप्रधानसादश्यस्याप्यग्रहणा- 
स्कथं त॒त्र रजक्मरमः । अपिचाव्रूने वम्तुनीदलवन्प्यावरणन्येव ज्ञाने इष्टम् । नत- 
सचिड्कषटस्या ऽऽवृतस्य । तथाचावरणाज्ञाने तदुपादानकरजतमिदन्ञान मृदि षरासेद्र- 

ज्ञानमिव जरे बुद्धदज्ञानमिव वा पमेव स्याल् न भम इति । सवेग्िध्या् 

वदताऽऽविपाल्गोपाङं मिथ्यासेनामिभत्य शुक्तिरजतस्य सत्यत्वमङ्गीकाय स्यात् ५ 

कि दूरे खितस्याधरण परादिकं समीपगक्स्याप्याकरण दषठष्र । तथाच दरश 

स्थेव समीपस्थस्यापि अमानुदृकिरव स्यात् 4 समीपगमने्नावरणचिवृ्तभेमन्डित्ति- 

रिति चत् । फ तदावरणनिवतकम् ;। शक्रिश्चमा चेत्येव कथ स्वत् । नद्यावरम- 

परमिदृतते पूर्वमात्रियमाजरस्यापरोकतः भमा समीषगमनेऽपि कव्ं् । क्रि 
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दूरगतस्यापि कुतो न तदावरणनिषृचि । निवतषकट्युक्तिपमाऽभावादिति चेत् । 
सापि कुतो न दूरगतस्य । अतिदूरस्वरूपदोषवश्चात् इति चेत् । तश्चावद्यकतदोषा - 
देवास्तु अमः । समीपगमने तु दोषामावादस्त्वयिष्ठानपमा । ततश्च जभनिदृत्तिरपि 
स्यात् । किमजागरस्तनायमानेनाज्ञानावरणेन । तस्माद तिदूरस्वादिदोषवशाददृष्ट. 
खक्त्यादेराकारविरेषः समीपगमने दोषाभावाहृद्यत इति विरोषदशनाभावतसपद्धाव- 
निमित्ते एव अमानुडृत्तिनिवृत्ती अङ्गीकतुखुचिते ! आवरणकल्पनं स्विदं चिरका- 
काजितस्वपरेक्षा वत्वावरणमेद । एतदेवामिपरेव्य “'बहूदष्टकस्पनाप्रसङ्ा दि'"व्युक्तम् । 
यच्चोक्तं (वि. पु. ९१ १. ३) # अन्त.करणस्य वचेन्द्ियसेयोगादिसापेक्षत्वात् # 
इति । तदपि न युक्तम् । वहिरस्वतन्त्रस्य मनसो बाद्याथ्ञानाथ तदपेक्षणेऽपि स्व- 

न्मत आविद्यकववेनाऽऽन्तररजतक्ञानाथं साक्षिणिवं तदनपेक्षासमवात् । साशक्चिवेधा- 
विद्या नान्त करणयोग्येतिं चेत् । तद्ययोग्यत्वादेवाग्रहणमिति वक्तव्यम् । उक्तो 
हेदुस्त्वनुपयुक्त एव । यचोक्तं तत्वदीपने (त पु. ९२ प. ३२) # काचकाम- 
खादिदोषाणा परस्परब्यभिचारितात्कर्येऽननुगतस्वाच्च नोपादानसै # इति । 
तदपि न । एतादशाननुगमस्य व्यभिचारस्य च कारणमालदृषणत्वेन दोषाणामप्रमां 
परत्यनुपादानस्ववदनिमित्तत्वस्यापिं प्रसङ्गात् । नहि कारयव्यभिचारि कारणमिति च 
सङ्गच्छते । काथैवेनात्येन व्यभिचारं परिय निभित्ततासमथने तृपादानत्वमेव 
कत न तथा समथ्यते । एवं सति धर्मिकल्पनातो वरं धपिकर्पनेति न्यायोऽध्यनु- 
खतः स्यात्न । नच वाच्यमज्ञानस्यैकसवेन विनापि काथवैजास्यकस्पनयोपादानसं 
निर्वोदु शक्यत इति । विजातीयानां निमित्ततानिर्वाहमाय रजतभ्रमरन्नजमत्वादिरूपेण 
का्वेजात्यकखनाया आवश्यकतया विचित्रकायै पति च घरपटादौ मृत्तस्वादेरिवे 
विचिल्लोपादानस्यैवापेक्षितत्वेन तदेकत्वस्य भङ्तानुपयोगित्वात् । त्ययापि हि 
(त. पु १०९ प. २८) # “मायां तु पङ्ति विद्यादि'"स्यादिवाक्यात्कल्पना- 
काचवानुगृहीतान्मूलज्ञानमेकमेष्टव्यम् । तस्य चानन्ता अवस्था कल्प्यन्ते व्यवहार 
निर्वाहाय # इत्यविधावैचत्यस्य वक्ष्यमाणत्वाष्च । त्वन्मत णएकस्याज्ञाननारेन 
भमनिवृत्तावपि ततेव पुनरन्यस्याज्ञानसापेश्षभमदश्चनेन तेदवैचिच्यस्यावद्यकस्वाच्च । 
एवच ततव्राप्येकञ्नमोपादानाज्ञानावस्थाविरेषस्यापर्मं प्र्यनुपादानतया कथं नाननु- 
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गम. । उवरस्थान्तरं तदुषादानमस्तीति तु दोषान्तरमम्तीत्यनेन समम् । प्रभाविरो- 
धिलषूपाज्ञानत्वेन च तेषामनुगमने ताद्शेनैव दोषत्वेन दोषाप्रामपि कुतो नानु- 
गमनम् । पराको्रप्रदश्चनायेवेदसदितम् । न वस्तुतः । अस्माकमपि दोषाणा- 
मनुपादानत्वादिति द्रष्टव्यम् । यच्चोक्तं विवरणे (वि. पु. ९६ प. ५) *# प्रत्यक्ष 
ताव““दहमज्ञो' “मामन्यं च न जानामीस्यपरोक्षावभाखदशनान् # (चि.पु.र७ 
१.१९.) # ““मयिज्ञान् नास्ती"?ति परतिपत्तावात्मनि धर्मिणि पतियोगिनि चार्थऽवगने 
सत्र ज्ञानसद्ध। वाल््ञानाभावप्रतिपत््ययोगात् । अनवगतेऽपि धर्म्यादो सुतरामभावान- 
वगमात् # (वि.पु.९ १.३) #इह च “सदुक्तमर्थं सख्यां वा चास््राथ वा न जाना- 
मीए'ति # इत्यादिना भावरूपाज्ञानसाधनममावस्पाज्ञानखण्डन च । अत्र बमः | 

किमनेन ज्ञानसामान्याभावे बाधकमुच्यते उत ज्ञानविकशेषामावे ! नाऽडयः । चेतन- 
मालस्य स्वदेहगे्ादिज्ञानसद्धवेन ज्ञानसामान्याभावस्य क्ाप्यमावान् ! कथ तद्यहमज्ञ 
इति स्पमान्यताो ज्ञाननिषेष इति चेन्न । वियमानस्यापि ज्ञान्याल्पेन ऋ शोदर्यामनु 
द्रा कन्येतिवदस्पधनवव्यर्किचन इतिव्च्च तत्समवात् । यत्र तु घटादौ ज्ञानक्षामा- 
न्यामावोऽप्यस्ि तत्रापि पुसा इद्यमाने घटे धर्मिणि ज्ञानत्वप्रत्यासत्या ज्ञातक्ञान- 
मातस्याभावबोधसभवेन स्वदुक्तानुपपत्तेरनवकाश्चात् । न द्वितीय । “तन्येष आत्मा 
विवृणुने तनु स्वामि'"त्यादिश्रतयुक्तस्वस्वखूपानन्दादिगुणसाक्षात्कारस्य स्मृतस्य 
साक्षिणाऽहमिस्येवोष्धिष्यमाने स्वसिन् धर्मिण्यभाववोधरसमवात् † घटमहं न जा- 

नामीर्यादावपि घटपदादिर्ना घरादेरेव ज्ञायमानल्वार्म्खतघरसाक्षाव्छाराख्यज्ञानम्य 
नेति निषेधावगमसतमवान्न काप्यनुपपत्ति- । भस्युत तवेव ॒ स्व्पज्ञाना विरोधिनि 
बृतिज्ञानोर्पत्यपतिवन्धकतया तस्याप्यविरोधिनि माददूपाज्ञाने विरोघाअ्क- 
नञ्प्रयोगाुषपत्ति । अतम्त्वयाप्यस्मदुक्तरीत्या मानस्साक्षात्कारस्यभाक एक बोध्य 
इति वाच्यम् । एवच त्वदुक्त सर्वाप्यनुपपक्तिस्स्ये समाषेयेत्यात्मीय टव नाणो 
भवन्तं प्रहरति । जथचाऽहमज्ञो मामन्व च न जनिामीत्कदिभत्यक्च समान्यो 

ज्ततिष्य स्वस्य काञन्यस्य वा विशिभ्य ज्ञानाभाक्षरमस्तु । अद च “सात्मनि धर्मिणि 

प्रतियोभिनि चार्थेऽवगते ततर इमनसद्धाअज्तानभाक्परतिपत्त्ययोग्रत् । अनवमनेऽपि 
धर्म्यादौ सुतराममाकनकामादि'"स्वादिना यदूषणयुदितं ठतत्वयेव समापेयम् । 
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तथाहि । (वपु. १०६१. २) # सा च न जडेषु वस्तुषु तत्स्वूपावभासं प्रति- 

बघ्ाति । प्रमाणवेकस्यादेव तदभ्रहणसिद्धेः # इति पच्चपादिकायाम् (वि- षु. 
१०४ प. २) # येन यस्यातिशय उत्यते स तस्य विषय, । नचाज्ञानेनानास- 
न्यावरणातिश्चयजन्म । भपमाणामावादर्थानुपपत्तश्च # (वि. पु. १०५ प. २) # 

तस्माच्चास््यनास्मन्यावरणे प्रमाणम् । नच स्वयमेव प्रकाराहीनस्य जडस्यावरणार्थाऽ- 

पि संमवति । तस्मादतिश्चयामावाल्चाज्ञानविषयोऽनास्मा # । (वि. पु. १०८ 

प. २) # आत्माश्चयमासविषयय चाज्ञानमन्तरेणानाम पतिविषय भावसख्पाज्ञान- 

सद्धवे प्रमाणाभावात् । विषयामष्टणस्य प्रमाणवेकल्यादयप्युपपत्तेः # इत्यादिना 
विवरणे च वक्ष्यमाणस्वाज्ञडविषयमज्ञान नेवास्तीति भवतो राद्धान्तरहस्यम् । ततश्च 
मां नजानामीव्येकमेव पत्यक्ष॒तवाप्युपपादनाईम् । उरं तु स्वैमुत्तरविरुद्धमेवेति 
यर्किचिदेव । एवच घटपरायनन्तजडपदार्थषु सावजनीनतंया जायमानस्य षट- 

महं न जानामीव्यायज्ञानानभवस्य ज्ञानाभावविषयत्वमेव तयापि वक्तव्यमिति तलं 

ध्राप्तत्वदा्चंकितपथनुयोगस्यास्य त्येव परिहरणीयत्वात् । अन्यत्रापि तथेव परिहर- 
समवाच। नच वाच्ये घटमहं न जानामीत्यस्य घटावच्छिन्नचतन्यमहं न जानामीत्यर्थः 

इति । तथा सति घरमे जानामीव्यस्यापि तथेवाथपसङ्गेन घटस्य ज्ञानाज्ञनवदहिं - 
मवापातात् ¦ चैतन्यस्थेव चेतन्यविषयस्वापाताच्च । किचेदं स्वमतदुरा्रहादुःच्यत 
उत रोकम्यवहारमनुखत्य । नाऽऽ । त्याप्रयोजकत्वात् । न द्वितीय- । ल्येकेस्त- 
थाऽव्रवहारात् । घरं भिंधि घरं ङिंथि घटेन जरमाष्टरत्यादावपि तस्यैव भ्रस- 
ज्ञा ¦ ̂ प्रमाणवैकस्यदेव तद्रहमसिद्ध' रिति स्वयैव जडेषु ज्ञानामावाङ्गीका - 
राश्च । किंचेवमासमातिरिक्ताणुरेण्वा दि ब्रह्माण्डान्तानन्तपदाथपरूपरिमाणाज्ञानवि- 
शुरस्य तव सार्वं कुतो नाभूत् । भावशूपाज्ञानस्य चिन्माल्लविषयत्वाङ्गीकारिणाऽ- 

चेतनविषयेऽक्ञानस्येवाभावात् । नक्चम्यविषयकाज्ञानेनान्यलीज्ञानवान् भवति । 

श्त्रेऽध्रस्य रोकेऽप्यधत्वापातात् । गृहान्तक्र्तितमसा तत्रत्यघरस्येव बहिःस्ित- 

पदाथस्याष्यज्ञानापातात् । उक्तरीत्या स्वयेवानङ्गीकाराच । नच वाच्यं ज्ञातुश्चत- 
नस्याज्ञाना पिधानान्नतज्ज्ञनमिति } स्वविषय॑काज्ञानेनान्यलन्ञानायोगादेत्र । (पं पु. 

१०७ प. २) # अतस्तत्र र्बान्तरावभासहेतुरेव # 1 (ष. पु. १२२ प. २) # 
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अहंकारायतद्रपप्रतिभासनिमित्तं च मवति # इति पच्ठपादिक्राया वक्ष्यमाणत्वेन 

मावख्पाज्ञानन्यानास्ह्ञनोषयोगिलाच । भज्ञानम्य विक्चेपश्चक्तिमतो कि्ञ्नमहेत 

त्वाच्च । किचान्धकारमध्यसितस्यापि पुं - तदनावृतघरदश्चनवदज्ञानावृत्स्यापि 

जञातुस्तदनावृत्तजगन्जञानं कुतो न जायते । चिन्मात्राचिताज्ञानस्यं काचादिवच्चयन्- 

दोषल्वम्याप्यभावात् । तथासति ब्रह्मज्ञानपयन्त घरादिप्रपश्चज्ञानामावापातादुक्त- 

वचनविरोधाच । तत्तत्पदार्थादच्छिनचेतन्याज्ञानान्न सा्ेक्तमिति चेन्न । षरोदरस्थ- 

तमसा बहिरभकाश्चादक्षनात् । यदि षटाधवच््छिन्नचैतन्यमेव घटा दिज्ञानम् ¦ तचा- 

वृतमिति मतम् । कथ तर्हिं करणरस॑प्रयोगे तज्ज्ञानम् । वृत्याऽज्ञाननिवृततेरिति 

चेन्न । षरब्रृत्या पराज्ञानस्याजिवृत्ते । यदि च तत्तद्विश्यकवृततिज्ञानमेच तत्तदज्ञ- 

ननिवक्चकमिति वदे. । तदापि वक्तव्यम् ¦ तदज्ञानमिति कोऽर्थ. 1 तद्धिषयका- 

ज्ञानमिति तु न । जडेऽज्ञाचानङ्धीकारात् । तद वच्छिचचेतन्याज्ञाने चेत्न । भिन्वि- 
षयकतेन् घट्वृ्या तननिब्रच्ययोगात् । महता भ्रयल्ञेनापि सावैज्ञपरिहारायाऽऽनीयमान 

जडजगदज्ञाने न भावरूपम् ¦ अमावछूयं चेदागतं मर्भे ¦ किंच निवर्तिका ऽपि 

रत्ति; कुतो नेति वाच्यम् \ यदिचाज्ञानावरणात् करणविपङ्ृष्टसखासत्यक्षायोग्ब- 

खाद्वा न तेषां ज्ञानमिति त्रृषे ।! कथ तर्हिं परतित्रषे । यतो बृश्िकमयाखखय- 

मानस्यश्चीविषमुखे निपतनमिव घटमात्रविषयकन्ञानाभावन्ञानेऽपि विवदमानस्य 

तव बहुतरथपश्चतरिषयकन्ञानासावज्ञानाङ्गीकायेऽयमनिच्छतोऽप्याकद्यकोऽभूत् । ज्ञा 

नामावग्यवहयरस्यास्य तज्ज्ञानेकसाध्यत्वात् । ए्वचावच्छेकप्रपञ्चस्य ज्ञानेऽक्याने 

वा तदवच््छिच्ञाननिषेधायोगादिद्युमयते पा्चारज्नो कः परिडारः परस्यापि । 

यदिच सामान्यतो ज्ञातस्य प्रप्चस्य विशिष्य ज्ञान निषिध्यत इति मतम् । तदा- 

प्यवच्छेदकविन्षेषज्ञानाज्ञानयोरम पुनस्तदवच््छिलन्ञाननिषेधसभव इति सेब पाचारज्जू 

खूपान्तेण गजे निगढीबभूव । अथ यदि सवमप्यदृष्टगत्यन्तरोऽक्ञाननिषेषेऽवच्छेदका- 

ज्ञाने भूषणमेव नतु दूषण, घटाभावस्थङे घरस्येव तद्विषयकन्ञानामावस्थरे तद्धिष- 

यकज्ञानस्य परतियोगिष्पस्य सर्बेथा हेयलात्, इतरथा ज्ञाननिषेधस्य कुत्राप्य- 

संभवात् , अतिप्रसङ्स्सवनतिपरसङ्गेनैव परिहरणीय इति मन्यसे बिन्यसेप्तहयम्मदी 

यगृहमिसिं स्मेव । तथाचैवरमस्मदासस्त्व कथ न नृहरेदासः । कथ चवं व्याहत 
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भाषी भवान्न दोषी स्यान् । चिन्मात्रविषयकमावदपाज्ञानसधकतवेनासिमतस्य 
“मामहं न जानामीति भर्यक्षप्य पूवोत्तराप्रतिपत्तिमूरस्य ततोऽन्यस्य वा प्रसयक्षस्येव- 

मेव ज्ञानामावविषयतया व्याख्यातुं शक्यत्वेन भावखूपाज्ञानप्यक्ष सवमप्यमावखूणा- 
ज्ञानपव्यक्षमेवामूत् । वतश्च निरायुधः परो मूको वाऽऽस्माको वा स्यादिति । 
किच यदेतत्स्वामिमतपक्षप्रसाधनदक्षं प्रव्यक्ष “मामहं न जानामीति । अनेन हि 

चिन्मालविषयकमावख्पाज्ञाने सेत्स्यतीति दुराशय परस्य । ततेव धष्टव्यम् । 
किमव महता प्रयल्ञेन साधितस्यापि भावशूपाज्ञनस्यासि किचिर्फङूमिति । नि- 

प्फ तावन्न वक्त युक्तम् । शचस्त्रपरिनिष्ठाया वाल्चेष्टास्वापातात् । विषयावरण 
फर चेत् । ततोऽपि किम् । नदह्यावरणमावरणस्वेनेत्र दूषणम् । इष्टविधातकत्वामा- 
वात् । यश्यावरण तद्धिषयकन्ञनपधतिचन्धश्चन् । किं स्वख्पज्ञानस्य प्रतिबन्ध उत 
बाक्यजानस्य । जायेऽपि कि स्वरूपन्ञानस्येवाभावसंपादसं प्रतिबन्धशब्दाश्चः । उत 
सत एव ज्ञानस्य कार्थाभावसंपादनम् । नोभयमपि । (वि. पु. १११ प, ३) # 
न तावदावरणं परकाश््विखोप । स्वखूपस्यानपायात् । नापि संत एव 'पकाशचस्य 
कायपतिवम्धः । ज्ञानस्य विषयावभासातमनोदितस्य स्वकां प्रतिबन्धप्रतीक्षयोर- 
भावात् # इति विवरण एव दृष्यमाणलात् । अज्ञानश्य स्वद्पज्ञाना विरोधित्वेन 
तत्पमतिचन्धकस्वायोगाच। सति पृष्करूकारणेऽसति च प्रतिबन्धकेऽनुपपचमानो “ना- 
सि"! “न पकाशतः› इति व्यक्हार एवाधरितमपि किचित्पतिबन्धर्क कस्पयिष्यतीति 
चेत् । न । “ज्ञानस्य विक््ावभासातमनोदितस्य स्वकार्ये भतिबन्धपरतीश्चयोरभावा- 
दि"?ति स्येवोक्ततेन ज्ञासकाभस्य “अस्तिः, “प्रकाश्यत "इति व्यवहारस्यैवावहयकतया 
तद्धिपरीतस्य नासि न प्रकाशत इति व्यवहारस्य स्वन्मतेऽसंमवात् । किंचविवमनुष- 
पथमानोऽये व्यवहारः तादशं शशशचङ्गमेव कतो न कल्पयति । भनुपपादकत्वादिति 
चेत् । किंमिदमस्योपपादकम् । प्रकाश्त्तस्कार्ययोरपतिरोपे परतिबन्धकव्वेनामिमत- 
शतेनापि न प्रकाशत इति व्यवहारसेपदनादश्चनात् । नहि ताद्शभतिनयनान्तरितो 
चरो न पकाशतः इति व्यवद्धियते। अपितु प्रकाशामावसपादककुब्याथन्तरित 
एव । कथचित्तत्मतिवन्धकतवे च साक्षिणाऽप्य्ञानावच्छेदकविषयज्ञानामावान्न तदव- 
च्छिननाज्ञानज्ञानमित्यत्मीय एव वाणो मवन्तं प्रहरति । अनन्यगस्या परष्रेऽपि 
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किमपराद्धममविरूबनज्ञनवादिना । नन्वेव प्रतिबन्ध निषूपभमप्यधरितवर्का- 

विद्याया भूषरणमेवेति चेदेवं तर्हिं सवथा निशूपणानहं चेतनत्वमपि कृतो न तस्य 
मूषणम् । कथ चैवे दुधटप्वममावद्पाज्ञान्येव न भूषणम् 1 अज्ञानत्वाविशेषान् । 
घ्ममात्रकल्पनारूपस्वेन ख्घुन्वाच्च । किचेवमव्यन्ताघटितस्यापि वरकरपरमश्चक्तेर- 
भावशख्ूयाज्ञानानिरूपणमेव क्रुनो न भूषणम् ! अपिच कोऽयं न भरकानत इति 
व्यदरहार । किं भावद्षाज्ञानस्य व्यवहार उता मावशपाज्ञानस्य । नाऽऽघः ¦ आप- 

द कस्यैवान्यतरासिद्धिपसङ्गान् । एतद्वचव्ह्रव्याज्ञ'नज्ञानद्पस्वरूपनज्ञननिष्यादि- 
तत्वेन (वि. पु १२९ प. ४) # नचािष्ठानपरतिवन्वमन्तरेण तत्र॒ विषययक्राथ- 
मुपपद्यने # इति विवरणे वक्ष्यमाणतया विषययकार्यायोगाच । द्वितीयस्तु द्वितीये 

निरसिष्यते । अम्तु तर्हिं बाह्यज्ञानस्येव प्रतिबन्ध इति द्वितीय पञ्च इति चेन् | 
तत्रापि वक्त्यम् । कोऽयं ततस्तिबन्धो नामेति ¦ तदमावक्तपादन वेत्ति तद्विष- 

यकन्ञानाभावरसंपादनाथभिदयुक्त स्यात् । तदैतः्फरं विप्रतिपन्न परं प्रति चिषूप्य 

स्वाज्ञाने सफख्यन्पर. पुनः प्रष्टव्य । किमिद जानास्युत नेति । न द्वितीय । 

स्यव्टारस्य व्यवहक्व्यज्ञानसापेक्षत्वेन तञ्ज्ञनामावे व्यवहारस्येवायोगात् । नद्यसौ 
द्युकबारु ! येनाज्ञातमपि व्यवषेत् । नाच । परखण्डनाथे प्रयुल्यमानदूषणास््रस्य 
स्वशिरस्येव पातात् । एवचोच्यमानधर्मिपतियोगिन्ञानानुपपत्तिखक्षणदूषणगणपक्रिया 
सर्वाऽपि स्वक्रियाविरुद्धेति पृर्ोत्तरपरिज्ञानामावखूपसेवाज्ञान तप सिद्धम् । न भाव- 
रूपाज्ञानम् ¦ स्वख्पनज्ञानेन भातप्यापि प्रमाणतो ज्ञानामावाथं तदिति चेत् } न) 
अनुमानादिप्रमाणतोऽपि तस्येव ज्ञानदशनात् । अपरोक्षवरच्यमावाथं चेन् । तद्य 

ज्ञनपिधानवश्ारिकमपि न जानामीति पएरीमूतक्ञनाभावविषयकरमावेजनीनसासान्य- 

व्यवहारि विरोषपरतायास्त्वयेव अन्तत आजितसखात् । तादरोऽसौ मूलीमूताभिमत 
भवदन्ञानव्यव्ारतरूेव मूढे कुटारन्यायक्रुटरिणावदयकपलखूपमिम ज्ञनामावमेव् 
संगृह्य विवाद भूमेभवदज्ञानाक्छुतो नोन्मूरनीय । स्वख्यन्ञ(नेन घर्मप्रतियोगिप्रति 
पत्तावपि मानसापरोक्चब्रच्यभावस्यापतिहतस्वेन मामहं न जानामीस्यत्राप्यनुपःत्यमा - 

वात् । नहि वोरगरमम्थले तचाऽपरोक्षीक्रियमाण्वैरस्य चश्चुषदरनामावो चिर- 

द्यते । नापि न बुद्धयते | स्वयाऽपि फएरूवयेनममवि जानता € -पु १०६ प. २) 
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> प्रमाणयैकल्यादेव तदमहणसिद्धे ॐ# इव्यादौ व्यव्रता चाभ्या एव गतेराश्रय- 

णीयलात् । एवं सति बकबन्धदोषेभाप्यदृष्यत्वगुगख मान्मूकीभूतमावख्पाज्ञना- 

भावे फरीमूतक्ञानाभाव एव कुतः सपादनीय इति चेन् । ज्ञाने साममीख्यश्नव्रणा- 

यमावस्योक्तलात् ¦ अपिच कि ज्ञानमामान्याभावज्ञानमनेन दृषयस्युत ज्ञानविशेषा- 

मावक्ञानम् । नाद्य ! यथा तत्रापि सामान्यतोऽहमज्ञ इप्युक्ते ज्ञानमामान्यविरोधि 

नाज्ञान सिद्धयेत् , स्वरूपञानपरोक्षक्ञाना विरोधिसवादज्ञानम्य, अ पित्वपरीक्षृत्ति- 

विरोष्येवाज्ञाने, तथा ममाप्य्टमज्ञ इति जानसामान्याभावनव्यवहारस्य ज्ञानविरश्र- 

मावपरस्वस्षभवेनोक्तविधया पश्चादिक्राधारणान्नपानादिज्ञनस्याहमिति स्वरूपमाल- 

ज्ञानस्य प्रयुज्यमानाष्टमादिपदावलीज्ञानम्य चावरयकतवेन चेतनमात्रे ज्ञानसामान्या- 

भावस्यामावेनेष्टापत्ते. । सषए्िदलायामपि (न वाद्य किचन वेदे" ति बाह्यज्ञानाभाव- 

स्थेवोक्ते । स्वख्यनज्ञानस्य तदापि सच्छात् 1 यतु घटादौ सोऽमावम्तत् ज्ञान 

त्वेन ज्ञातप्रतियोगिभूतनज्ञानसामान्याभाव परिदडयमाने षटादौ “श्ञानमात्तमते 
नास्ति" “न्ञानमाव्रह्ुन्योऽयमि""ति वा कथ नानुभूयने । अहमज्ञ इति सामान्य- 

व्यवष्टारस्य निष्किचनोऽहमिति विशेषाथकसामान्यव्यव्रहारवदुपपत्ते । मयि ज्ञान 

नाति मा न जानामीत्यादावयीयमेव गति । अपरोक्षवृत्तिमात्नरविरोष्यज्ञान वदत 

स्तवाप्यस्मदनुगतिरेव गति. । न द्वितीय. । स्मथमाणघरविषयकस््रतचाष्चुभा परोक्ष 

ज्ञानासावम्यानुमूयमाने आ्मन्यनुमवसमवात् । घटमहं पर्यामीति प्राचीनानुन्यव- 

सायेऽनुमूतप्रतियोगिषूपच्चुषापरोक्षज्ञानस्मरणस्य तदवच्छेदकघरभ्मरणस्य स्वा- 
त्मानुभवस्य चं बाघकामावेन धर्मिप्रतियोग्यधिगमसद्धावात् कथमुक्त शनाभावानु- 

भवास्तभवः । जानामीति ज्ञानसमान्यवाचकपदस्य नजो विरोधाथकत्वं वदता 
त्वयाऽप्यपरोक्षव्चिरूपविशेषपरता ऽनुसततन्येव । तम्माद्धरमहं न जानामीदया दिज्ञाना - 
भावप्रव्यक्षे न काचिदनुपपत्ति । अवदय चेतदेवम् । उक्तविधयाऽनासनि मावष्मा- 
ज्ञानानङ्गीकारेणावाधितानास्मघरादिविषयेतादशाज्ञानानुभवस्य स्वयाऽपि ज्ञानाभाव- 
परतया व्याख्यातव्यत्वात् । तर्हिं “त्वदुक्तमथ संख्यां वा न जानामी'?व्यादौ कथ 
सानाभावज्ञान नित्यपरोक्षप्य शास्त्रा्थमूतधमदि कदाऽप्यपरोक्षायोग्यत्वादिति चेत्। 

न । एव तर्हिं तद्विषयकापरोक्षन्ञानास्यन्तामावस्य कुतो नेतज्जञानम् । धर्मादिकं 
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कस्यचित्पयक्ष वस्तुत्वाद्धरा दिवदिस्यनुमानादिना प्राप्चतदषयक्षन्ञानस्य प्रतियो- 
मिनोऽस्यन्तामावोऽनुमूथमाने स्वस्िन्कुतो नानुभूयते । अथवा समुग्वततया ज्ञात- 
स्येव शास्तराथस्य निणयज्ञानामाव्रानुमवोऽयमस्तु । प्रतियोगिनो निर्णयज्ञानस्य 
निर्णयज्ञानस्वादिना ज्ञानसंभवादवच्छेदकशास्नाथस्य च समुगज्ञानेन विषयीकर- 
णात् । नहि सदेषपरकारतयोपसितस्थाणुस्वस्य निणयाभावः स्वस्िन्नानुमूय्रते । 
जथवा “मोदाम्था., अस्मदुक्त शस्ता्थ निणेये'ति वक्तृवाक्यच्छास्राथनिणं- 
योपस्िति्तभवाच्च ! तदभाव साक्षिणा कुतो नानुमूयते । युक्त वेनन् । अन्यथा 

तवापि निव्यपरोक्ष्यानासन शास्वार्थस्य धमदिर्भाचरूपाज्ञानातिद्रस्वेन न 
जानामीर्यनुभवस्य निरविंषयंखापातात् । अपिचाथेवदिदं शास्लवादिस्यनुमानेन 

सामान्यतो ज्ञातकशास्वाथस्य शास्नजनितन्ञानत्वपव्यासत्या ज्ञातश्चास्तरननिवक्ञाना- 

भावविषयमिदमस्तु । अत एव घदुक्तमथ न जानामीति भ्रतित्रूते । उक्तितो न जा- 
नामीति हि तासथम् । यद्व परेक्तया सामान्यतो ज्ञते चास्क्रार्थं विशिष्य ज्ञाना- 
मावविषयोऽस्त्वयमनुभव । नचवाच्यमवच्छेदकीमूतविशेषज्ञानामावाक्कथ तदव- 

च्छिन्नज्ञनाभावज्ञानमिति । तवापि बहिरथतया साश््यगोचेण परोक्त्यबोधितेन 

श्ास्वार्थनावच्छिन्नमन्ञान कथ साक्षिणाऽनुभूयने । यदिच विशिष्या्ञात एवासावथ- 

विशेष. षरेक्त्या सामान्यतो ज्ञातल्वमत्रेणाज्ञानाक्च्छेदक- सस्ततल्ज्ञनेऽनुमूयने | 

अज्ञानज्ञनि इयमेव गत्तिरिति । जन्यश्रा बहिरस्य त्य प्रमाणतो ज्ञानेऽज्ञनस्येवा- 

संभवादिति मतम् । तर्हिं ममाप्यज्ञात एवासावथविदोष समान्यज्ञातत्वमाल्वेण 

परतियोभिमूतक्ञानावच्छेदकततया ज्ञानामाव्ञाने ज्ञायतेऽन्यथा ज्ञानाभावस्येवासमवा- 

यापातादिति सम समाधानम् ¦ किंच परोदीरितवाक्यसदमाच्छ्रोतुस्तदथज्ञानयुयन्न 

नवा । नाच । अज्ञाने ज्ञानविरोधिच्वस्याप्यभावापातात् । शतश्च्स्वया कथनेऽपि 

मम ज्ञास नोखन्नमिति तदीयप्रतिवचनविरोधात् । तस्येवा्चविशेषस्य व्यवहरपस- 

ज्ञात् ! स्वरसघुस्दरवाक्यादथोषे सति जाषामीत्येव व्यवहारदशनेने्पि तथा 

परतिवचनपतज्गाच्च । द्वितीयेऽपि कारान्तरमावितञ्ज्ञानप्रागभावोऽसावनुमूयते नवा । 

नद्वितीयः । स्वमनसि सितक्ञानामावस्य तस्यान्येनानुमवासंमवात् । स्वेनाप्यननु- 

मवेऽपामाणिकखपरसङ्गात् । कपारे घटो नेोस्पच्न इतिवदुरपत्तिप्रतियोगितया 
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ज्ञानपागमावेकविषयस्य ज्ञानं मम नोखन्नमिति व्यवद्टारस्य तज्ज्ञानामावेऽयोगाच्च | 
नाच ! तञ्ज्ञानाभावविषयतयेव उखदुक्तमर्थं न जानामीत्यादिग्यवहारेपपत्तावसिद्धानु- 
पपन्नमावष्पाज्ञानकल्पनायोगात् । नहि जातमबाधितं कार्यं कारणारसमवात््यञ्यते । 
भव्युत संमादित्तयावत्कारणजन्यमेवाङ्गीकायथम । इतरथोपादानकारणासमयेन प्रध्वंस. 
स्यापि प्रष्वसप्रसङ्गः । तस्मादत्रापि न किंचिदनुपपन्नम् । किच (वि. पु १०५ 
प. २) # विष्ये सह साक्षिचेतन्येऽन्ञानाध्यासादि # ति त्वयेव वक्ष्यमाणत्वात् । 
तव मने स॑परतिपन्नवरादि विषयो नायमनुमवः । अपितु वन्माताभिमत्तताक्ि- 
चेतन्याध्यस्तघटा दि विषय एव । स चास्माकमसंप्रतिपन्च एवेति खल्पक्रियापरद्नेव 
परतयक्षतरोद्धेषीमावकरणात् । किं मां प्रति मावष्पाज्ञाने पमाणीक्रियते । नद्य- 
सिद्धमसिद्धन साधयितुं केनापि श्क्यते }! अपिच तद्रप्यज्ञाम तादरोनापि घटेन 
संहेवानुभूयते । नतु तद्धिषथकमिति तत्रैव साद्धान्तरषस्यम् । (प. पु. १०६ प २) 
# साच न जडेषु वस्तुषु तत्स्वरूपावभास् प्रतिबध्ाती # स्यादिपच्चपादिकावाक्या- 
दुक्तविवरणवाक्यसदर्भात् । “आश्रयस्वविषयत्वभा गिनी निर्विंरोषचिततिरेव केवर । 

 पूषैसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचर''इत्यादि ><स्वदीय- 
वाक्याच्च । कथ तद्ये † ज्ञानस्य स्वविषये सह साक्षिण्यध्यासादिदयष्यस्तघरपयादी. 
नामपि स्वविषयेरिप्यज्ञानविषयत्वाज्गीकार इति चेत्सत्यम् । पूर्वोत्तरविरोधाख्यनगा- 
न्रसंपादनायेवेति च्म । एवच सति विषयताचोतकविभक्तयन्तवरपयानुप्यूतन्यव- 
हारजनकोऽयमनुभवोऽस्मदुक्तविवया ज्ञानाभावविषयतयेव समाभेय. । नहि सुखेन 
स्व्स्तसिितगन्धज्ञाने सुखविषय य.कोऽपि व्यवहरति । '““तस्माश्चैतन्या तिरि 
किंचिदपि नाज्ञानविषयःइत्यास्मनोन्यत्त व्यवहियमाणाज्ञानपत्यक्षं त्वयैवोन्मूखितम्। 
एवच म्यसनाणेवे निम्म्य तव माम न जानामीति शिखामात्रमुभ्ररितम् । तदपि 
पत्तिवन्दीतरङ्कर्निमल्ितमेव । साक्षिणि ज्ञायमानसुखादौ न जानामीति व्हुवष्यर- 
ददोनेन ज्ञायमानेऽहमा्धर नाय व्यवहारः } किंतु शचात्रत आनन्दादिद्पवत्तया 
ज्ञाते मामहं तथा न मनजादिना पडयामीव्यथसंभवारूयस्तोतोवेगेनोन्छसितं '(वदुक्त- 

ग<त्वद्ोयमिति सक्षेपशारीरके जध्या. १ छो. ३१९. 
{विष्ये सहैव्यादि (वि पु. १०५ १, २) दिवरणार्थानुवादोयम् । 
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निर्ैन्धवन्धं पुनरप्यनुपद त्वद क्रिणाभारेणेवानुन्मज्नन निमजजयिष्याम । सुण्डित- 

शिरस्कस्य तव तावदियं रिखिबानुपपन्ना ! तथाहि । “तान्यहं वेद सर्वाणि? 
'“'आत्मानमन्यै च स वेद् विद्वान्?" “वेदाहं समतीतानि वतमानानि चानघ 
“4 स्न्ञ''इर्यादिवचनैम्तव मते मूख विद्याश्रयविषयत्वेनाभिमतस्य परब्रह्मणोऽष्मन्ञ- 
इत्यादिषशूपो नायमनुमव । अतो मूखाविधायां नेदं प्रत्यक्षम् । नापि जीवाध्िततुख- 
विधयायाम् । “मामहं जानाभि” “ममेदं ग्रह" “ममेमे कलत्रपुत्रादयो न तवे,*स्येव 

पटुपक््यादिसाधारण्येनानुभवसद्भावेन “मामहं न जानामी'"त्याद् क्ाप्यननुभवात् । 

‹“अहमन्ञ'› इत्यपि न सवथा ज्ञानामावाद्वयवहारः । उक्तरीत्या वहुतरज्ञानसद्धवात् । 
““एतावन्त कारु सुखमहमस्वाप्समि'"ति परामश सिदध कारुघुखश्वसरूयकज्ञानादे सुषुप्ता- 
वपि सद्धावाच्च । अपितु निष्किचनोऽहमितिवहरहुतरशास्त्रोक्ततत्वापरोक्षज्ञानम्य 

विद्ध विद्यमानतया ज्ञात्य स्वसिन्नमावादेव । अत्रच न काप्थनुपपरत्ति । अपिच 

तव मतेऽपि साक्षिणा ज्ञायमाने पुखादो न जानामीति ग्यवहारादशनाज्ज्ञायमानेऽ 

हमान एवाज्ञ इति नायमन्ञानानुमवः । येन ज्ञाना विरोष्यज्ञान सिद्धयेत् । किल - 

ज्ञातांश एव । एर्वचानज्ञानेऽवच्छेदकाज्ञानसुभयत्र समाधेयम् । यद्वि चान्यलाचच्छे- 

दकज्ञानावश्यमावेऽप्यज्ञाने विरोधादैव न तदपेक्षा तमोग्रहण जआारोकपिक्चाव- 

दिति मतम् ! तद्या किमपराद्धं ज्ञानाभावरूपाज्ञानेन । किच (तपु १०७१.१८) 

# ग्रद्वृत तनन माति । यच्च भाति नं तद्रावृतम् # इति (त पु. ११२१. २९) 

# आवरणाभाव नित्यमुक्तसपसङ्गात्तदेष्टव्यमिति समाधत्ते # इति च त्खदीपने 

वक्ष्यमाणस्वात् (प. पु. १२१प २) # सा प्रत्यक्चिति ब्रह्मम्वपावमास 

प्रतिबध्ाति # इति पश्चपादिकावचनेन चाननुमूयमानाद्वैतानन्दा दि विषयक्रमेवाज्ञान 

वाच्यम् । नखहमि्युदछि्यमानस्वरूपमालविषयकम् । तथाचाक्नावच्छेदका- 

दवेतानन्दादेरिदानीमज्ञातलाच्कथ तदवच्छिन्नाज्ञानक्ञानम् 1 एनेन मा न जानामी- 

त्यत्रानुपप्तिरुका वेदितम्या । अष्टमथप्य ज्ञाततादन्यस्य चावच्छेदकस्यानुद्िः 

स्यमानखात् । एवैच ज्ञानाभावशूपाज्ञानवादिना किमपराद्धम् । अवच्छेदकोमूत- 

परतियोभ्यज्ञनस्य खद्रीसयैव नेनापि वक्तं शक्यत्वात् । किंचास्माकं शास्ततो ज्ञात- 

स्यानन्दादेरपरोक्षतो ज्ञानामावपरतया मा न जानामीत्यस्योपपन्नरर्वान्न काचि 
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दनुषपत्तिः } ताद्धिषयीकरणयोग्यस्य छाक्षिणस्सच्वेऽपि फरोपहितस्य तस्याभावात् । 
ताटशमानसपव्यक्षामावविषयो वा । भवदभिमताज्ञानष्याप्यपरोक्षव्रत्तिमाल्तविरो 
धिसवाङ्धीकारान्न जानामीयत्र ज्ञानसामान्यवाचकपर्द तद्धिरोषापशोक्षनिष्ठं व्वयाऽप्येष्ठ- 
व्यमिति प्वेमवद्ातम् । यदिच सामान्यतोऽहमिव्यासमन्ञानमात्रेणाज्ञाततद्धिशे 
षानन्दाचवच्छिन्नाज्ञानज्ञानमिति ब्रषे | मयाऽपि कनो न तथा वक्तव्यम् । युक्तमेत- 

ससविरोषनेह्मवा दिनो ममेव । निर्विरोषन्रह्यवादिनम्तवेय पकरिया विक्रिथैव । अपिच 

घटमहं न जानामीध्यत्राज्ञानावच्छेदरकघयाद्यनुभदो न तावत्साक्षिणा । बहिरथत्वात्ते- 

षाम् ! नापि पमाणज्ञनेन । अन्ञानन्येवे निव्रच्यापतते । यदलतोक्त विवरणे (वि. पु 

२.९ प. ५) # सर्वं ॒वस्तु ज्ञाततया वाऽज्ञाततया वा साक्षिचेतन्यस्य विषय 
एव । तत्र ज्ञाततया विषय प्रमाणनभ्यवधनिमपेक्षते । अन्यस्तु सामान्याकरिण 

विज्ञेषाकरिण वाऽज्ञनव्यावतेकतया सदा भासने # इति । तन्न । (वि, पु, १०५ 
प, २) # विषयैस्पष्ट साक्िवतन्येऽक्ञानाध्यासात् # इति वद््यमाणपक्रियाविरो- 
धात् । किचाज्ञाततया विषयोऽपि प्रमाणव्यवधान कुतो नापेक्षते । प्रमाणव्यवधाने 

ज्ाततताया एवापच्याऽन्ताततामङ्कपरसङ्ादिति यदि तर्हिं ममापि धरम्ह जानामीति 

जञततया साक्षिविषयो षरः प्रमाणव्यवधानमपेक्षते । न जानामीति ज्ञानाभावाख्या- 
सततय साक्षिविषयत्तु न तदपेक्षते । तथासति प्रमणिन तज्ज्ञानम्थेवोत्पादिततया 
जानामावदूपाज्ञानस्येव भङ्गपसङ्गादिति समस् । ननु यथा ममान्ञानं गरहता सा- 
क्षिणा विरेषोऽप्युद्धिल्यतेऽविरोधात् । तव तु न तद्रा तदुद्टेखो विरोधादिति 
चेन् । न । बहिरथस्य तस्य साक्षिण्यद्धेखे तवापि विरोधसामभ्यात । यदलोक्त तत्व - 
दीपने । (त. पु. १०० १ १२) # केवरूपरमाणोर्मानसपस्वाक्षत्वभावेऽपि परमाणुमरह 
नं जानामीति ज्ञानविशेषणतया प्रत्यक्षविषयव्वोपगमात्् # इति । तदपि न । 'श्ञान- 
स्याथप्रकाशनसीटस्य विरोधादि" 'ति(*)तत्वदीपनोत्तया तदुपस्थापक वेऽप्यज्ञानस्या- 
थानवमासहेतोस्तमैव तदुपस्थापकलायोगात् । नहीच्छादिकमपि स्वविषयादेरूप- 
स्थापकम् । “यदावरृत तन्न भाती"'ति स्वोक्तिविरोधाचचच । कर्थं तर्हि तध्योष्टेख 
इति चेन्न । को तरते तस्योछेख इति । किंतु ज्ञानसामान्याकरिणेवोष्धेखो नतु बि- 
शेषस्य विशिष्य विरिष्यो्ठेख । तथासति सर्षसा््यानुपदमेव वक्ष्यमाणलवात् । 
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यच्चोक्तं (वि. पु. ९९ प. ६) # सर्वं वस्तु ज'ततथा वाञन्ञाततथा वा साक्षि- 
चेतन्यस्य विषयो मवति । तत्र ज्ञाततया विषयः प्रमाणव्यवधानमयपेक्षने । अन्यस्तु 
सामान्याकारेण विहोषाकारेण वाञनज्ञानम्यावक्षकतया सदा भापते # इति । तदपि 
तुच्छम् । एवं घि बह्यण्डान्तर्गतसकरूपदार्थाना विशिष्येवाज्ञानावच्छेदकतया घरा- 
दिवदुछ्ठेधरसङ्गात् । तथाच महदिदमागमक्रोशे परध्य यदज्ञान साधयता दुश्चरतपो- 
भिरपि दुम्स।ध सा्ैज्ञमेव प्रसाधितमिति । अम्माकं तु यत्र नाज्ञाने सामान्याकारे 
तेनेवोहछखन नतु विशिष्येव्युक्तस्वान्न सार्वज्ञम् । तव तु ““विरोषाकरेण वे" चयुक्तवात् ! 
(त.पु.९९प.२३) # अज्ञानमिव्यप्रतीतेः # इति तत्वदीपनोक्तेश्च कथ न सर्वसाधकम् । 
यच्च स्वरूपन्ञानाविरोष्यज्ञानमुक्त तदपि न । एव सति मोक्षदश्चायामिवेदानीमप्या- 

नन्दादेरनुमवप्रसज्ञात् । अनुभूयत एवेति चेन्न । (त. 9. ११२ प २९) # 

जावरणाभावे नि्यमुक्ततप्रज्ञात्तदेष्ठव्यभिति समाधत्ते # इति तत्वदीपनविरो- 
धात् । कश्चाताडनेऽपि मुखताडनासंमवपसङ्गात् । नच बाद्यदु खवश्चात्तदिति वा- 

च्यम् ! अनवच््डिन्नानन्दाणवे म्भ्य बाद्यास्पदु खानङ्कणेन किणायोगात् । 
ज्ञायमानेऽपि घुखादो न जानामीति व्यवहयारापाताच्च ¦ “यद्रावृते तन्न माती'"व्यादि- 
स्ववचनविरोधाच्व । तस्माद्धावष्पाज्ञाने न प्रव्यक्ष मानम् । अपितु ताहजमज्ञान 

वदतम्ततरैव सश्चजनसिदधेताद्शपक्रियापरिज्ञनाभावेऽनुपयुक्तं च विपरीतं कल्पयतो 
भावदूपमिथ्याज्ञाने वा भवति भवत साक्षी प्रमाणम् । यच्चोक्तं (वि पु. १०० 
प. ४) # अनुमानमपि, विवादगोचरापन्न प्रमाणज्ञानं स्वपागमावन्यतिरिक्त- 
स्वविषयाधरण-स्वनित्रस्यै स्वदेशगत वस्त्व॑तरपूकं मवितुमहेति अप्रकाशिताथपरका - 
शकर्वात्, अन्धकारे प्रथमोखन्नप्रदीपभरमावत् # इति । तत्रस्ाध्यस्थितविशेषण- 

पश्चकस्य प्रागभावोत्तरक्ञननिवत्थपूज्ञानप्रतिबन्धकादष्टज्ञाततामिध्याज्ञानानि क्रमेण 

व्यावर्स्यानीदयुक्तं तत्वदीपने>< । तदपि न युक्तमिकामाति) मिथ्याज्ञानस्य तवज्ञाना- 

(त पु १०१ प. २४) प्रागमावव्याव््यथ ““स्वपागभावेः?ति । उत्तर- 

ज्ञाननिवस्थपूतज्ञानभ्यावृत्यन् “स्वविषयावरणे''ति । जदृष्टादिके व्यावततेयति 

(स्वनिवर्ययै''ति । विषयगताज्ञातताव्याव्रस्यश्च ““स्वदेशगतेः"ति ! मिथ्याज्ञान 

व्यावतैयति “वस्त्वत्र, !ति इति तत्वदीपनवाक्यानि । 
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न्यत्वेन ठतो वस्त्वतरतया तसदव्यावर्व्यलायोगात् । यदिचान्यद्वप्तु वस्त्वतरम् । 
मज्ञा च न वन्तु मिथ्याव्वादिति वदेत् । तदा साध्यमनाज्ञनस्यापि मिथ्या- 

त्वाह्याधः । अन्तरपदरैयथ्मै च | यदिच ज्ञानस्वानधिकरण वस्तु वस्त्वतरं मश्च 

नैता शति ततो व्यादृत्तिरिति वदत् । तर्हि तत एवोत्तरज्ञाननिवत्थपवेज्ञानस्यापि 

वथावृक्ते स्वविषयावरणपदवैयथ्येपमङ्खत् । वस्न्वतरपदपरिव्यागे च मिथ्याज्ञाने 
नेगर्थान्तरत्वापातात् । यदिचोसपादकादष्टव्यात्रच्यथ स्वविषयावरणपद् तच वस्तव- 
तरं भवत्येवेति कथं स्वविषयावरणपदवेयथ्यमिति ब्रयात् । तश्चभावरूपस्य ज्ञान- 
जननानुक्रल्तया स्वविष्रयानावरणस्य प्रागमावस्यापि ततत एव व्यादृक्तिसिमवादाद्य 

विशेषणं व्यथम् । नद्यसो ज्ञानोसत्तिप्रतिबन्धक कारण्वात् । यदिच ज्ञानासमाः 
नकारीनत्वेनावरणत्वोपचार भपागमावे तर्हिं तादशोत्पादकादष्टने वार्थान्तरम् । 
किचाज्ञानस्य चिन्मात्राथितत्वेन प्रमाणवृत्तेश्यान्तकरणनिष्ठव्वेन स्वदैश्गतत्वा- 

मावाद्ाध । तन्पदत्यागे कथविल्वदेश्चगतव्वाङ्गीकारे चाज्ञाततयेवार्थान्तरम् । 
अपिच त्वन्मनेऽज्ञानाश्चरयचित एवाज्ञान विषयतया ऽज्ञान विषयवुत्तिधभविरोषस्याज्ञात- 
व्वस्यापि तदाथितस्वावर्यमावेन बाधार्थान्तरयोरनिवारणाच्च । तम्मादेतादजसा- 

ध्योपादानमसाध्यसाधनम् । हेतो च प्रकाशकनुसवकरणत्वपक्षोक्तासिद्धिसाधन- 

वेकल्याख्यदोषमिया यदुक्त तत्वदीपने । (त. पु १०२ प ३९) # अप्रकाशित 
व्यवृारहेतुत्वं हेव्वथः # इति । तत्र वक्तव्यम् । व्यवहारसाधारणकारणत्वमुता- 
साधारणकारणस वेति । नाचः । अहृष्टादौ व्यभिचारात् । न द्वितीय । 
व्यवहारासाधारणहेतुज्ञानकारणप्रदीपपमायां साधनवेकस्यात् । परंपराहेतोरदेतु- 
स्वा । ताद्वोष्ठपुरव्यापारे व्यभिचाराच्च । ज्ञानत्वेन विरोषणे परोक्षज्ञाने व्यभि- 
चारात् । साघनवेकस्याचच । अपरोक्षव्यवहारदेतुस्वामिपाये च पूर्ववदेव विकल्प 
दूषणे द्रष्टव्ये । ज्ञानत्वेन विरोषणे च साधनत्रैकल्यमेव । जतएव भकाशसेन वि- 
रोषणमप्यपास्तम् । ज्ञानव्वतेजस्त्वपुरस्करिण प्रबत्तपकाश्ब्दस्य नानाधकत्वेना- 
सिद्धे. । साधनवैकस्याच्च । अन्यथा गोखेन प्रथिव्या अपि श्रज्गित्वसाधनप्रस- 
ज्ञात् । तम्मा द्धेतुरप्ययमनथहेतुरेव । यच्च (वि. पु. १०४ प. ३) # नतावदवगते 
नीलार्थे तत्लावरणङ्कस्यमधिगन्तु शक्यते । अनवगते तु नतराम् # इव्यावरणखण्डमं 
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विव्ररणे तदपि व्रथा स्ववाग्दण्डनमेव ! परोक्षता ज्ञातवस्तुनोऽपरोक्षपततिबन्धकतदा- 
वरणस्यापरक्षप्रतिबन्धाख्यावरणङ्त्यस्य च सुवचत्वात् । युज्ञेयसखाच 1 उयाऽप्येव- 
मधिष्ठानायिगमानयिगमाभ्यां विक्षेषायुपपत्तिमारक्य (त. पु. ११० प २६) # 

अधिष्ठानसामान्याकारसंधरिततया खूषान्तरं आस्या ऽधिगम्यने। तद्विशेषबोधस्य अम- 

विरोधित्वात् # इति समाधानस्य वक््यमाणखाच्च । अन्यथा (त. पु ११३१. १८) 

# सन्निहिनेऽप्यर्थ कुञ्य(दिनाऽऽवृने प्रकाशत इति व्यवहारामाव" # इति (त. पु. 
१२१ प. २९.) # कुञ्यादेरपि व्यवधायकल्वदर्थनात्कथमज्ञानमेव व्यवधायकम् । 

# इति च तत्वदीपने वक्ष्यमाणक्रुञ्यायावरणमप्येवं गेहान्तस्यघरादेरनावरण 

स्थादित्यान्तरं सवै सर्वस्वे चोरेरपहियेत । शुना वा स्पृदयेत । अधिगमानधि- 
गमाभ्यामत्राप्यावरणखण्डनस्य घुकरलात् । दाहोपयुक्तदहनसामथ्यकुण्ठकमण्या- 

देरिव ज्ञानोपयुक्ताथसन्निकपविघरककुञ्यदेरावरणत्वावर्यमावाच । रकिंचैतादश - 
दा स्त्रपणेतु" परमहंसस्य तव ॒परिजनस्त्रीकुचकचुकादिरप्यधिरमानधिगमास्यामा- 
वरणदक्ायामेवानावरणमिति वित्रेतस्तनी सा घुनीमेव ख्न्नया भ्रविरेत् । नचेदि- 

गताभिमाने शिष्यजनेस्सह स्वमेव वनं प्रपचघ्व ! विषयता वा शास्नमिदम् । 
नायनररिमभतिबन्धकतया कुञ्यादिकमावरणमेवेति चेन्नेति को व्रते । नहि वयमा- 

वरणमेव नास्तीति ब्रमोऽपिु जाय्युत्तरपरायणस्य तवेदमधिगमानयिगमाभ्यामावरण- 

निवारण न विद्धनमनस्तोषणमतोऽसारस्ते शास्रप्रचार इति । यच्च -प्रमाणवेकल्या- 

दनास्मनोऽप्रकाश्च्य स्वत एव सिद्धतयाऽ्थानुपपत्तेन परादावावरणमिति मतम् । 

तदपि न । आत्मनोऽपि तत एवावरणामावपरसङ्गात् ! नित्यप्रकाशरूपस्यत्मिनः 

' सदा प्रकाशपरसरक्तरमैवभिति चेत् । किं तावता । नद्यज्ञानमावरण ते प्रकाञ्च निर- 
णद्धि । अविरोधाङ्गीकारान् । नद्यद्कनयनपकाशमन्धकारो निरे । विरोषे चा- 
ज्ञानावच्छेदकद्वितानन्दा दिज्ञानोपायामावात्तदवच्छिचाज्ञानज्ञानमेव न स्यादिति 

ज्ञतेकसदज्ञानस्याप्यमावपसङ्गात् । किच (वि. पु. १११ १.३) # न तावदावरण 
प्रकाश्चविषरोप स्वषूपस्यानपायात् । नापि सत एव प्रकाशस्य कायप्रतिबन्धः । 

म्व पु. १०६ म. २) साच न जडेषु वस्तुषु तस्व्पावमास 

प्रतिबघ्ाति ! प्रमाणतरैकभ्यादेव तदम्रहणसिद्धेः # इत्यादेरथानुवादोऽयम् । 
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ज्ञानस्य विषयावभासासनोदितस्य स्वकार्ये प्रतिवन्धप्रतीक्षयोरभावात् # इति वि- 
व्रण एव वक्ष्यमाणव्वात् स्वख्पप्रकाशस्याज्ञानमावरणमिति रकि क्च । नहि 

घट इव परोऽपि प्रदीपप्रकाशस्याऽऽवरणमुच्यते । न वा परतिनयनं नयनपकाश्चस्य । 

कथ तद्चस्ि प्रकाशत इति व्यवहारपुष्करुकारणे सति असति च प्रतिचन्धके 

नासि न प्रकारात इति व्यवहार इति चेतु । प्रतिबन्धकत्वेनामिमतस्याज्ञानस्यापि 

किचिद्धिषरकस्वाभावेन कथचि्कुञ्यायावृतघटेऽपि ज्ञानाभावसपादनेनेव तादन्च- 
यवहारदशनात् } स्वखूपध्रकारोनेव सुखायवभासे सति तादशव्यवह्ाराद शनाच् । 
किंचिकस्थैव करषृकभमावविरोधमिया चित चिदविषयत्वाङ्गीकारिणस्तव मतेऽ- 
देश्ानन्दादिविषयकस्य तदस्ितादिग्यवहारकारणस्य ज्ञानस्थैवाभावादस्तु विपरीत- 
व्यवहार" । किं तत्र प्रतिबन्धकानज्ञानकल्पनया । नहि तद दिषयरकं ज्ञान तद्धयव- 

हारहेतु. । पराविषयकन्ञानेन पटब्यवहारादश्चनात् । स्वपकाश्चत्वास्स्वन्यवह्रजनके 
स्वरूपक्ञानमिति चेन्न । तव मते चिदवेदय्वस्येव स्वपरकाशस्वेनोक्तविधया स्वव्यव्ार- 
देठुत्वाक्षमवादेव । नहि तद्विषयकं ज्ञान तद्भयवहारदेतुरिति धरनेऽतिपक्षज्गात् । 
नच ज्ञानस्वरूपत्वात्स्वविषयस्यापि चित स्वग्यवहारजनकव्वम् । ज्ञानस्वरूपस्यापि 
घरज्ञानस्य स्वविषयीमूतघरव्यवहारमात्रजनकत्वदक्षनेन स्वविषये स्वसिन्व्यवश्ार- 
जनकत्वादश्चनात् । कथ तदहं मवतामपि स्वन्यवहारम्साक्षिणेति चेन्न । अस्मा- 
भिस्स्वविषयप्रकाजस्वस्थेव स्वपकाशचत्वाङ्खीकारेण स्वविषयसाक्षिणस्स्वव्यवष्टार- 
जनक्रसस्भवात् । नहि स्वप्रकाशशब्दस्य स्वाप्रकाशत्वमर्थो विरोधात् । खयाऽपि 
ज्ञानस्य सतस्साक्षिण स्वव्यहारजनकत्वमभिख्षता स्वविषयपरकाशस्मेव स्वपरका- 
शत्वमज्गीका यम् । अन्यथाऽवेयते सतीत्या दिरक्षणस्येव पूर्वोत्तरविरुद्धविरोषणभस्त- 
तयाऽसभवपरसङ्गात् । नच वाच्यमेकस्येव क्रिथाकभमावे विरोधसाम्यमिति । करि- 
यासाघकतमस्य करणत्ववत् क्रियास्वातच्यस्य करणादीनामपि प्रयोजकस्वरूपस्य 
कनुत्ववच्च राववेन क्रियाफल्याङित्वस्येव कभसवूपतया क्रियाफलस्य च व्यव 
रस्यापरोक्षग्यव्यारयोग्यत्वे वदता स्वयाऽप्यज्गीक्ृतत्वेन विरोघस्येवाभावात् । किंच 
(वि. पु. १०६१. ४) *# कितवन्यदेवात्मन्यतिश्चयकाथ कृत्वा तद्धिषयमज्ञानम् # इति 
(वि. पु. १०४ १. २) # येन य्यातिद्यय उत्पयते स॒त्य विषय. # इति 
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च विवरणे स्वयैवाक्तविषयस्वस्य स्वापरोक्षत्यवहारजनके चैतन्ये व्वद्रीत्येव सभवेन 
विरोयामावाच्च । कथमन्यथा “मुखमहमनुभवामि" “दर्ठे'' रित्यादौ करील 
क्रियास्व “मामहं न जानामिः, “मामहं व्यवहरामीट'"यादो क्त्वे कर्मत्वे वैकस्य । 
परसमवेतक्रियाफलगाङिव्वं कमेखमिति तु स्वयेव न वक्तं शक्यम् ¦ येन स्ववि 
यत्व भञ्येत । म्वसमवैताज्ञानापरोक्षजन्यन्यवह्टारादिविषय आस्मनि क्दीव्येक - 

व्यापनात् ¦ पव सत्यतिमचरणसंयोगाश्चये चरणेऽपि आम इव कमत्वपंसङ्ग इति 

चेन्न । अनुदेशयतया तत फरुतस्येवामावात् । कितृदेदयग्रामस्थधनधान्यकक्ला - 
दिभाक्षेरेव फङ्त्वात् । अन्यथा प्रतिपदं चरणरघयोगाश्रये तत्तत्पदेने परसमकेतेति- 
विशेषणदानेऽप्यतिपरसङ्गतादवन्थ्यात्् । क्वद्रीत्योक्ताव्फपनतादवम्थ्याच्च ¦ एतेन 

चिद्धिषयत्वं फलव्याप्यत्व हरयत्वमित्यपि परास्तम् । उक्तयुक्त्या चितौ ऽपि चिद्धिषय- 
सवावश्यमावेनात्मन्येव व्यभिचारात् । मद्रीव्या स्पष्टं व्यभिचारं । प्रत्यक्त्वे चि- 

षयित्वं पराक्त्वं च विषयत्व तत्कथमेकम्येयेति चेन्न । त्वन्मत एकम्येक मुखभ्य 
जिचप्रतिर्विबमावे प्रत्यकूपराग्भावदशेनेन तयोरप्यविरोधात् । पराग्बृत्ति प्रति प्रत्य- 
गात्मनोऽपि विषयत्वेन विषयविषयिभावानाङिङ्गितयेशरुखपतिनिव्रयोरपि त्वदुक्त - 
परत्यक्तवपराक्त्वसन्त्वेन क्रियाफलश्ा खिलस्यैच विषयत्वा क्ड्येमावाष् ।! पूर्वच मति 
“स्वयमेवात्मनत्मान वेत्थ तव पुरुषोत्तमे'?स्यादि प्रमाणवचनान्यपि समाहितानि 
मवम्ति । अपरि चे“तावन्तं कार सुखमहमनुभवच्रप्वाप्पमि?°ति सा्जनीनपराम्च - 
सिद्धसोषुप्निकानुमवे स्वूपसुखस्यैव कमतवदश्चनेनं क्रियाकर्ममावम्याप्येकनेवोप- 
पत्तेश्च । एतेन षरोदीरितस्वपक्रारतावादोऽपि प्रच्युक्त इति द्रष्टञ्यम् । किचैवे चित 

चिदविषयत्वाङ्धीकारात् । स्वहूपक्ञाने खोह्धखध्येका पसक्त्या कि ततत पतिचन्धका- 
ज्ञानकस्पनया । तद्विषयकन्ञानाभावेनव तदव्यवहारम्य विषरीतव्यवहारस्य च 

संमवात् । नद्यन्धस्य षटानवमासनादिकं कुल्यप्र॑तिजन्धायत्तत् । नवा घरज्ञानस्य 

परानवभासनादिकं किंचिस्पत्तिबन्धाधीनमिस्य्छनस्थेवासिद्धिप्रसङ्गात् । जगदुंपा 
दानतया तदिमद्धिरिति चेत् । न । घटतददयवादिरूपजगत स्वरम्वावयवपषरषरा 

मात्रोपादानकसवेनोपादानान्तरानपेक्षणान् । अनत्रस्थायाश्य कम्यचिदावदयकानादि- 

स्वाश्रयणनापि परिह्षरसंमवात् । शुक्िरूप्यदेर्पादानासमने । कथचितन्मात्रसि द्धा - 
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यपि जगदुपादानखामिमतमूखाज्ञानस्य निर्मूकुखापातादेव । स्वर्पावरकाज्ञाना- 

भावेऽनवच्च्छिनानन्ददिरिदानीमप्यनुमवपसङ्न्निष्यमुक्तसमिति चेन्न । चिद्रार्म- 

कानवच््छिननानन्दादेखक्तविधया स्वख्पक्ञानेऽनवमासादेषाम्तु निव्यपुक्तत्वामावः। 

न द्यानन्दख्पतामात्रेण नित्यमुक्छत्वम् । प्रतिबन्धश्चतेनाप्यपरिहायत्वात् । कितु 

तद्धिषयकानुभवे सस्येव } स चोक्तविघया कद्रापि नास्त्येवेति “वृद्धिमिच्छतो मू- 

मपि नष्ट'"मिति न्यायेन नित्यमुक्तसमापादयतो मुक्तस्वमेव गतम् । आनाबृतानन्दा- 

विषयकल्ञानख्पस्येवानन्दरूपतामात्रेण सुक्तसे आवरकाभिमताज्ञाने सव्यपीदानीम- 

नावृताहमादिज्ञानख्पस्येवास्मन आानन्दषूपताया अपि सद्धावास्पुनर्निस्यमुक्तस्वमेवे 
स्यादिति निर्मर्यादं पग्कीयवास्त्रमापदयेत ! नहि सुखशूपतामातं कस्याप्युहुदयम् । 

मन परिणामसुखपतया- केनाप्यनपेक्ष्यमाणववात् । किंतु तरद्विषयकानुभव एव 

मच परमते कदापि नास्त्येवेति कथं मुक्तत्वम् । चितो अभकल्पितवाद्याथविषयी - 

करणयोभ्यस्वेऽपि न तत्र प्रतिचन्धकमन्ञानम् । किंतु विक्षेपशक्तिमत्वा तदनुक्रुरु- 
मेव । नवा तत्र नासतितादेन्यवहार वचिद्यमानोऽप्यज्ञानान्यक्रुड्यादि पतिबन्धक- 
प्रयुक्त एव । चरमद्र्यमावोऽपि स्वकारणाभावभरयुक्त एवेति कुतस्त्वद भिमतान्ञाने 
प्रर्याश्चा । नहि चःमवृ्तेरपि प्रतिबन्धकमज्ञानम् } कदाप्यनिवत्तिप्रतङ्कात् । किंच 

नित्यपुखखपत्वमात्रस्य फर्ते ससारम्य कुतो न मुक्तितवम् । आघतव्वान्न तत्फरं 

चेत् । किं तदावरणं तुष्णीमावरण उत सुखविषयज्ञानपतिबन्धकम् । न द्वि 
तीय । स्वरूपमूतसुखे स्वखूपमूतक्ञानस्य विषयविषयिभावानङ्गीकारात् । “्ञानप्य 

विषयावभासास्मनोदितम्य स्वकार्य प्रतिबन्धधतीक्चषयोरभावादि"?ति त्व्यवानङ्गी- 
कारा । सुखानुमवाभ्रतिबन्धककवरूदेष्टायावृतचित्तान्तस्थसुखस्य फर्त्वदशनेनो- 
कम्येदानीं शक्त्वाख्यदूषणास्या परिहारात् । र्ठेनेर घुखन्ञानस्यावरतत्वान्नेदानीं 
मुक्तिरित्यपि रिरस्तम् । विवरणोक्तरीत्या ज्ञनविखोपस्य ज्ञानकाथविखोपस्य चान- 
ज्गीकारेण स्वन्मते स्वविषयत्वामावेन विषयवि्यिमावाख्यज्ञानकार्थविरोपसमवेन 
चात्रापि द्वितीयपक्षोक्तदूषणापरिहारात् । क्वरधावृतचितान्तम्थसुखज्ञानष्य पफर- 
त्वद शनेन प्रथमपक्षस्याप्ययोगात् । उक्तविधयाऽऽनन्दाविषरयकन्ञनानावरणम्याना- 
वृताहमशेन्ञानसद्वावमातेणापि समवेनेदानींक्तेरपरिदाराच् । स्वाघरितघरकशक्तयाऽ 
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संभावितमपि संसारं संभावयन्ती मवदविचया स्वास्तमयाख्यं मोक्षमपष्टायेदानी- 
मसभावितं स्वसमानृकारीन मोक्षमेव कुतो न सभाववेत् । येन स्वयमपि जीवेत्तव- 
मपि नित्यमुक्तो भवे । नहि मह्ासम्थां स्वनाशमनुकरूख्येत् । अतम्तदपेक्षित- 
फरूसाधिका विपरीतफर्साधिका च ने्रमविद्या विचाषूपे बरह्मणि कल्प्या । 

अपिच कश्याये व्यवहारोऽनुपपन्न किं जीवचेतन्यधर्भिंकस्तद्धिषय एव उत तद्धर्गिकतो 
ब्रह्मविषयः आहोखिद्भह्यधर्भिको ब्रह्मविषय एव । नाद्य । अहमिति जानामीस्येव 
जीवस्य व्यवहारदशनेनापादकासिद्धः । तस्येवानवच््छिन्नद्वेतानन्दादौ नास्तीस्यादि- 

व्यवहारा्तत्रावरणकरस्पने चेत् । शशद्धेऽपि तत एव कुतो न कल्प्यने { तन्ना- 
स्सथेवेति चेन् ! इदं किमसि । "यतो वाचो निवर्ते । पराप्य मनसा सह् 1 
सानन्द ब्रह्मणो विद्धान्'१इति परब्रह्मण एव ताद शानन्दश्रवणात् । जीवानन्दस्य 

तु “स एको मानुष ञनन्द''इत्यादिना तत्रैव भितिकथनात् । अन्तत्तश्वतुभश- 
स्थापि चतानन्दत्वात् । नच वाच्पमयमानन्दो बाह्य एव । स्वरूषदुखं पुनरनव - 

च्छिन्नमिति । तल प्रमाणामावात् । “आनन्दो ब्रह्येति व्यजानात् । यदेष जआकाञ्च 

आनन्दो न स्यादि''स्यादिना स्वशूपानन्दपरकरणस्वात् ! “यतो वाचो निवतन्तः" 
इव्युक्तयाऽनवच्छिन्नपरमेश्वरस्वरूपानन्दप्रकरणत्वात् । बहिमानुषाणा बहुतरदु ख- 
सिधुसधिसंभवदस्िरतरखुखवुद्धुदमात्रसुजां ““तत्येय प्रथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णाँ 

स्यादि""व्युक्तमहादुख(सभवाच । क" पुनरस्य सबन्धं इति चेन् । न । इदानौ- 

मननुमूयमानमानुषस्वखूपानन्दस्य बुद्धावारोहाय निदशशनतया तस्योक्छस्वातु ¦ एव- 
चोक्तरीत्या स्वरूपानन्दस्येव वैच्िमिण मुक्तावप्यनुवसतमानपारमा्थिकभेदस्यापि तत 
एव सिद्धया त्वदभिमतद्वतविषतरोरपि समूलघातं भमस्वाच्च । न छविघमान देव- 
त्वमासन्य्गीङ्स्य तदुपपादकतया ऽसभा वितामृतमोजने कर्पयन्तः पेक्ञावन्तो 

दद्यन्ते । अस्पस्यापि स्वदूपसुखस्य क्रतो नास्तीति भ्यवहार् इति चेन्न । एतावन्त 

कारु सुखमहमस्वाप्समित्यस्िसखेनैव तस्य व्यवहारद शनात् । जाम्नदवस्थायामपि 
कुतो न तद्भघधव्टार इति चेन् । तर्हिं मास्तु तवाल्यमपि स्वरूपनुखम् । अयोग्याना 

द् खकरूपत्वात् । सौघुपिकष्ठुखपरामरस्तु दु खाभावविषय एवास्तु । कुतो बल- 

दभि गृहे निक्षिप्य मरीविकाजठेन परिजिदीषैसि । यत्र च योऽय स्वरूपसुखं तत्र 
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तव किमावरणेनापि साक्षिखूपज्ञानस्य तत्कायम्य चानपायाङ्गीकारात् अम्माकसिव 

निशे वस्िनेकांशमात्रावरणासंमवाचच । ययेवमविचायां म्ानाग्रहः परस्य । तर्हि 

विध्यां किचिन्न्यूनता स्यादेव । असिद्धावियामङ्गीक्ृत्य तदर्निरूपताङ्गीकारिण 
समाधानाद्वरं सिद्धविधाया एष दुर्निरूपताङ्गीकरणम् । “वर्मिकल्पनातः इति न्या- 

यात् । स्वन्मते जीवस्यापि ब्रह्मतया मायानिर्हैरणपरोर्मायाविरोधाच्च । इश्यते हि 
मन्लोषधिप्रयोगादिविधाया एव स्तमनोचाटनाधक्तभा विताबाधितकायक्रारिखम् । 
अतएव विचिल्लानन्तजगस्सतानकतुरीश्चरस्य सार्वज्ञमपि साधयन्ते शयास््राथवविदः । 
अन्यथाऽज्ञानम्य ज्ञान वा कुतो नाङ्गीक्रियने । अनास्मन्यपि कुतो न तत्कस्यनम्। 

दर्निपतासूषणस्य स्त्र साम्यात् । न द्वितीय । आकाशचस्येवातिषुक्ष्मतयाऽपि 

तस्याद्यौनसमवात् । अतिसक्ष्ममपि विषयीकुर्बन्साक्षी वक्षत एवेति चेत् । वक्ष 
ताम् । योग्यघ्यापि श्रवणादिङूपसहकारिविरदपयुक्तकार्यविरहसभवात् । किच 
किमावरणेनापि तम्यापनोधने । नहि दाहे जाते मण्यादिनाऽस्ि कोऽप्युपकार । 

तन्मावावरकाज्ञानस्थैवं कथचिरिसद्धावपि ब््मावरकाज्ञानस्याऽसिद्धेश्च । नन्वन्ध- 
कारस्ितस्यापि पुस प्रकाशस्थवटोपङमदशीनात् ब्रह्मावरकमप्यज्ञानमावरयकसिति 
चेन्न । यतो विषमोऽयं इष्टन्त- ! अन्धकारस्य हि विस्खतया नायन्रदिमनिर्ममना- 
प्रतिवन्धक्रतवेन तच्निर्भिच बरहिगतानां - नायनरदमीनामथपदेशस्थपकाशसषङकताना 
तसप्रकाशिततत्तव्पदार्थोपङमे किंमसमावितम् । इह तु स्वनिष्ठसुखाधप्रकाशव्यवह्।र- 
साधकावर्यकजीवचेतन्यावरकाज्ञानेनेव स्वारमन्यप्यन्धीक्कतस्य चेतन्यपरकाशस्य तद- 
शानोद्धवना समर्थस्य सृष्ष्मतया परमास्मनि स्वत एव सुतरामन्धतया तदधकाशादि- 
भ्यवहाराय एथगावरणानपेक्षणात् । नहि चघ्चुष्मत इवान्धस्यापि वटानुपरूभा्- 
मन्धकारोऽपेक्यते । अत स्वकटक्षमात्रेण मायोच्चारनपरीयस परमासन; कुतो 
माया । “मामेव ये भषचन्ते भायामेता तरन्ति तइति हि स्प्रति. । अत एव 
न तृतीय । किं““चेष सर्वेधर एष सथैज्ञ एष सर्वान्तर्याम्येष योनि. सर्वस्ये""स्या- 
विश्चत्मा “तान्यहं वेद सर्वाणि न स्वं वेस्थ परंतपः “मयि समिदं प्रोतं सूत 
मणिगणा इवे" स्यावि गीतोक्तया ““मययनन्तगुणेऽनन्ते गुणतोऽनन्तविग्रहे, “जा. 
त्ानमन्ये चस वेद विद्धान्, “तदभिज्ञोऽपि मगवान्सर्वासा सक्षद्शन्., 
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“सथ विज्ञाय मगवान्सवात्मा सवदशन ›' “स सर्हगुपद्रषटे' 'व्यादिभा गवतत्रचनेनं 
च ब्रह्मणः स्वविषयेऽन्यविषये चासि, प्रकारोऽस्ि, प्रकाशत, इत्येव उ्यव्हारविद्दया 
भवदुक्तापादकस्य स्वेथाऽसिद्धे । “न यत्र श्रये माया लोकटष्टिविकल्पना! 
“ध्यस्यानुभूति काडठेन ख्योदखत्त्यादिनाऽस्य वे"' ° स्वतोऽन्यस्माच गुणतो न कुतश्चन 
रिष्यतीति'*च भारावतोक्तया “निरनिष्टो निरव"? इत्यादिश्रप्या च भगवति कप्य 
माना वियार्यास्तन्निमित्तज्ञानत्तिरोधानस्यापि बाधितन्वाच । “"माथिन तु महैश्वरमि',- 
व्यस्य तु गृही धनी देवदत्त इतिवत् मायायास्वद्धीनतेनाप्युपपत्ते । नहि गृह 
धने वा देवदत्ता्रितम् । अपितु तदधीनमेव । किच तत्रेव "माया तु पङ्ति 
विघादि!'तिमायाय परङ्तिस्वामिधानात् मायानामकपक्रस्याधारत्वल्मेऽप्यवि- 

ावद्धव्वस्याखमाच । “माया नारायणीश्चाना ल्लारदेव्यविक्रेति च । नामधेयानि 

कुति स्थानानि च नरा सुवि""ईइति भागवते भगवतैव मायेति दुर्गानामद्ु पठि 
तत्वात् ! मायानामकदुर्गखूषश्ची साहिवयेनापि मायिखम्योपपत्ते । निषिद्धयमानातु 
अवद्यूपा विविधञ्नमहेतुमूताऽविचेवेद्युभयोरप्यविसेवात् । अत एव् ““खोकरष्टिवि- 
कल्पनः "ति निषेधवाक्ये विशेषणं भरायुदक्त । नच वाच्यणुक्तवचने कर्णस्यैव 
मायानिषेध क्रिथते न नि्गुगन्रह्मण इति । त्वद्धचनेनापि मरेश्वरस्येव मायानिर्देशो 
न ताहशत्रह्मण इति उमयबदहि भूतं मवद्भब्म नियुणं कशजविषाणमेव स्यात् । किंच 
त्वन्मते मायाश्चवसुखेनाभिमतम्य कष्णम्थेवैतेर्भिश्ित्तः प्रमाणबाणेरमायिखसरासे 
शुद्धभ्य सुतरा तलह्मापाताच्च ! “साक्षात्परं ब्रह्म मनुष्यरि्ग'› “पू ब्रह्म सनातने" 
“खपे यत्तसाहुरव्यक्तमाय ब्रह्म ज्योतिर्निगुगं निर्विकारम् । सत्तामात्र निर्विकल्प 
निरीहं स त्व साक्षाद्विष्णुरध्यात्मदीप '' । 'शङ्िव शक्तियुत रश्वरित्रिरिगो युग- 

सवत । हरिस्तु निगुण. साक्षादपुरुष. पक्त. पर । स सश्रह्गुपद्र् तं भजल्ि- 
गुणो मवेत्" “मत्त परतरं नान्यर्रिकचिडच्ि धनञ्जयः 'इस्या दिवचनशंते इष्म- 
स्थैव साक्षात्परब्रह्मत्वाभिधानाच । कथं तर्हिं तम्य सावेज्ञादिगुणाधारस्य “साक्षी 
चेता कवरो निर्मुणश्च "ति श्रद्युक्त नि्मणस्वमिति चेन्न । स्पृतिव्रदेव अनेरपि 

परचृत्तिसभवान् । स्मृतिर्हि “हरिस्तु नि्मुणः इत्यादिका सथुणतवेन पराभिमत हरिमेव 

निर्गुणस्वेन प्रतिपा्य “'सपवदगुपद्रषटे,'ति तमेव पराद्य सवज्ञादिगुणाघारं 
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प्रतिपादयन्ती स्पष्टं सगुणमेव निरगुणमाह । नच वाच्य चेतन्यविवक्षया गुणमिथ्यात्वेन 
वा निशुणस्वोक्तिरिति । “जिव. शक्तियुत शश्वस्त्रिङिङ्गो गुणसंव्रत'इप्युक्तसिवरेऽ 

पि निशणत्वोक्तिपरसङ्गात् । विरेषणाना श्चतेकविगेप्यनिष्ठतावदयमावाच । अन्यथा 
शतहानिवाक्यमेदयोरपरिहारात् । स इति नि्ुगमनुद्च ततैव सवेदगुपद्वटेत्यादि- 
गुणविधानानुपपत्तेश्च । विरुद्धविरेषणद्रयसमावे्ः कथमेकलेति चेन । स्मृतिसती- 
छतैकस्थाननिवासयो सामान्यविशेषरूपयोर्निठिकचनोऽय कुडुंबीतिवद्धि रोधस्येवा- 
भावात् । बेहुतरदरव्यामावपरा नि्किचनत्वोक्तिश्चहन्धकगुणल्यामावपरा नि्भण- 
त्वोक्तिरस्तु । संकोचस्योभयत्र साम्यात् । अवश्य चेतदेवम । “शक्तियुतः इति 

प्रकृतिसंबन्धोक्तया “त्रिङिग'"इति वेकारिकतेजसतामसात्मकार्हक्रारबन्धोक्तया 
“शुणसंडृत "इति गुणानामावरकत्वोक्तया “उपधावन्विभूतीना सर्वात्तामश्ने गति" 
भित्युक्तसत्वादिगुणोपदानकवविम्तिहेतुत्वोपयोगितया च पूषैशछोके ““गुणसंवृत"' 
इत्यने गुणत्रयप्रस्तावावकश्यभाव्ेन हरौ तद्रैरक्षण्यपरतिपादकोत्तरश्छोके गुणत्रयनिषेध- 
स्येवावश्यकत्वात् । पएवचेकत्र निर्णीत शास्त्रार्थोऽपरत्रापीति न्यायेन निशीण- 
त्वोक्तिः स्त्र गुणत्रयनिषेधपरैव । समाख्यावलात् । नतु श्रतिश्तसिद्धसर्षयक्नाव- 
दपेक्ितज्ञानघुखविनयविवेकेश्वयनिव्यतपस्वनिस्यमुक्तसजगत्छष्टतवान्तर्यामिवादिञ्च- 

भगुणनिषेघपरा । एतेन रतिरपि समाहितार्था वेदितम्या । किंच यथा कृतक 
शब्दोऽनित्य इति संमवद्भिविधपदच्छेदे वाक्ये पू्ैविरोषणबरेनानित्य इति पद- 
च्छेदो गम्यते । तथा सभवद्धिविधपदच्छेदे ““केवलोनिरु ग इति वाक्ये “एको उेव 
सवभूतेषु गूढ सक्ैव्यापी सर्बभूतान्तरात्मा"इस्यादि बहुतरगुणप्रतिपादकस्वपूकच- 
मागस्यविरोषणगणवलेनानि्थुणहस्येव पदच्छेदखभादा“त्मीय एव बाणो मवन्तं 
परती 'तिन्यायेन भव द्वचसैव भवदभिमतनिरणस्वभङ्गपसज्ञात् । युक्त चेतन । 
यच्छरति स्वराभिमतवहुतरमगवद्ुणानभिधाय स्वविरोधिभूतङ्खसमयपाप्तनिश गस्व- 
वादभज्ञनाया निगुण इति ते विरिनष्टीति ! अन्यथा खोक्तमेव स्वय व्याहन्तीति 
धरतिरुन्मत्तपरख्पितमेव स्यात् । ननु कचि पुराणादौ स्पष्ट निशगल्वोकतिरध्यस्तीति 
चेत्न । दतोत्तरत्वात् । किच पमाणाप्रामाण्यकरणादभीतष्य तथ मत उक्तरीष्या 
निरवकाशचतयाऽपोसषेयतया च निभेवरूपतया च पवर्याऽनया ऽनिर्यगश्ुत्मा निषेध 

| 



विचरणन्र्णं ७९७ 

तप्सवमनुवादोऽम्तु । अनादिष्रुसमयपरा्िमात्रेणापि “"तद्धेक अआहुरसदेवेदममर- 
जआसी''दित्यादाविवानुवादसमवात् । कि बहुना श्रुनावपि ताशोक्किरनुवाद् एवा- 
सतु । निेधरूपतयोत्तरतया चास्या एव रनेस्तवदरीत्या परवरुतरात् । शब्दतत्वाथ- 
विदमस्मकं तु मते ` 'गुणमृच्िगुणो महान्, "निशणं गुणभोक्त चे""्यादिरूपे 

तस्मिन् पूर्वोत्तरपर्यारोचनया द्योषखूपप्राङृतसस्वादिगुणराहिव्यस्याऽऽनन्दादिद्यभगुण- 
संपतेश्च स्पष्टं तद्थत्वरामेन खदभिमत्तञ्याहतवभमात्रसूत्यत्वरूपनिर्मुणस्वनिपेधस्य 
निष्परतयूहस्वात् | नहि जङ्गमाजन्नमे जगदिद्युक्ते पू्रस्यानुगदताखुत्तरपदस्य तन्नि - 
पेधद्पता च य कोऽपि व्रते । अपितु जगटूविध्याश्रयणेनोमयोरपि व्यदस्थामेव 
सर्वेऽपि वदन्ति । तथेहाप्युक्तद्विविधोक्ति सा्ैजनीनगुणद्धेविध्यमाभ्िन्य कुतो न 
व्यवस्थेया । अस्तु वेहापि निगुण इत्येव पदच्छेद । तदापि दोषासंपादङकेकस्वायनेक- 

गुणप्रतिपादकस्वपूवार्घाविरोवाय सामान्यनिषेधपदस्यास्य बन्धक्तया दोषरूपयुण- 
लयनिषेध एवाथो रुभ्यते । न खदमिमतव्याहनसतकरधर्मनिषेध । सावकाश्ोरस- 
गदिप्यपवादस्यैव निरवकाशतया प्रचरुव्वान् । अत एव हि "“जस्ीषोमीय पञ्ुमारू- 
मेते, तिपुण्यखूपर्िंसा विरोश्विधायकवाक्यविरोधन “न॒ हिस्यास्स्वां भूतानी, "ति 

सथपदसहितस्यापि सामान्यनिषेधम्येव दोषहेतुत्राह्मणा दिह सा विरेषनिटतावणनन 

संकोच एव सर्पैशिषटेराशित । तवापि मने गुणपदस्य धरमपदपर्यायत[ऽऽवदयकी । 
अन्यथा सर्वेश्वरस्वादेरप्यनिषेधापातान् ! एवचासकुचिततदथनिषेये निगुणसस्यापि 

निषेवपसङ्गमेष्टहान्या संकोचस्यावशयकच्वात् । एक इत्या दिविरोषणेरेकत्वादेरिव 
निथुणत्वस्यायुवाद्ाभावान्न निषेव इति चेन्न ¦ घटरहितं मूतख्मिव्यत्र धरपदेन 

घरम्येव निगुणपदरान्तशतगुणपदेनैव तम्यापि गुणदूपतयानुवादसेभवात् । नचैत- 
द स्यन्तापूध्वम । बरीवद समागतो न गौरिति गोपारेरपि व्यवहियमःएणान् । 
सामान्यपदस्य च विरोषनिष्ठता घटमानय पटमानयेत्यादो सजनसप्रतिपन्ला । 
अन्यथा य॒ कोऽपि गुणोऽस्िन्नास्तीर्यादि रोकिकवाक्यम्य “न्न हिस्यास्सर्वा मूता- 
नी""स्यादि श्रतिवाक्यस्य च पुनरुक्तिदोषदुष्टखेनाप्रामाण्यपरपङ्घात् ! एवचसति “एष 
सर्वेश्वर एष सकक्ञ''हइद्यादिश्ुमगुणपरतिपादक श्रतिप्प्रतयोप्यनुकरूकिता स्यु । एतेन 

निषेध्यतया निण धरतेरेव मावल्यभित्यपि निरस्तम् । निषेषरूपस्येव ^^नर्दिस्या - 
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दि ''तिवाक्कंस्य विधायक्रवाक्यविरोषेन सकोचदश्शनात् । अन्धकारे जान्तप्रतिपन्न- 

घटामावध्याछोके सति पमितघटसत्तयेव बाघदकशनाच्च ! नापि पूर्वापरतया प्राव- 

स्यदोधर्थे । अनादौ वेदे पूर्वापरमावस्थैवामावात् । पूश्ुत्येवापरस्छत्िवाधदश्च- 
नात् 1 पूथ्योगिज्ञानेनास्मदादिज्ञानवाघाश्च । कितु भमणिन सताऽश्रमाणमेक 

बाध्यते । इहतु प्रामाण्ये श्रतिखेनोभयोरपि समम् । निरवकाशत्वे च विशेषनिष्ठत्वे- 

नास्मच्छरतेरेव । जत- सगुणवाक्यानुसारिणेव निगुणवाक्यं नेयम् । किंच “कपि - 

कानाखभेतेः सयत्र चहुस्वाधकविभत्तयन्तकपिजरमान्रवाचकसामान्यपदस्यापि लिखे 

पर्यवसानं पूष्वमीमासासिद्धम् । चोदनायास्तावता चरितार्थत्वात् । बृथा बहुहिसा- 

करणस्यानौचिस्यमेव हि तत्र बीजम्. । एवमिहापि गुणमत्तिपादकबहुतरश्चतिहि- 
साया अनुचितत्वात् । सामन्यपरस्यापि निगुणपदस्थगु गशञ्दस्य कुतो न गुणच्चिस्वे 

पर्यवसानम् । प्चिर्दिसातोऽप्यपोस्षेयश्रतिहिंसाया एव गुरुतरदोषापादकस्वात् । ननु 
सगुणश्चति सर्वाप्यनुवादिकेति चेन्न । वरथाऽपौरुषेयतया निर्देषश्चतेरमामाण्यकथनायो- 
गात् । सामान्यतो गुणमात्रनिषेधकनिद्युणश्चतिविरोधादिति चेन्न । गुणधरतिपादक- 
श्रतिनिरासे सति संकोचे कारणामावाननिरुणश्चतेः सामान्यनिषेधत्वै तेनैव च 
तज्निरास इत्यन्योन्याश्चयात् । अपिचिकांञ्चस्यापरामाण्यापादकानुवादकत्वपक्षपरि- 
अहादप्युभयो पामाण्यसंपादकसकोचपक्षस्थेव न्यायधाप्ठत्वातु । अन्यथा “८उदधिने 
जुहोती""व्यादे- “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रहम" 'व्यादेश्यानुबाद्सभसङ्गात् । “अनुदिते 

जुहोतीप्यादेरमदेवेदमग्रभ सीक्तस्सदासीः"दित्यादेश्च निषेधस्य ततापि सखुवच- 
त्वात् \ विरुद्धयो श्रतिवाक्ययोः एकस्याप्रामाण्यस्याङ्गीकरारयोभ्यसे मीमासविय्य- 
थ्या । यदिच “कोटि मीमांसंको त्रूते विरोधे वाक्ययोर्मिथ । एक पमाणमित- 
रत्वपमाण भवेदिती, "ति न्यायमनुखत्य शखामेदादिनाऽपदादिपदानामथान्तरकथ- 
नेन च तत्त षरिष्टारं पदयसि । तर्हिं किँ काणोऽस्ि । ततोऽप्यतिस्पष्टे परिषा 
कुतोऽत्र न पश्यसि । ब्रथा भगवद्वणद्धेषिणस्तव दोषित्वस्येव प्रातः । किंच ब्रह्म 
निष्ठकत्वदेवत्वमवैज्ञत्वादीनां अतिव्यतिरिक्तपमाणान्तराप्राप्तस्रात् कथमनुवाद । 
तथाच “जग्रा शास्तमथेवदिः!ति न्यायेन भगवह्भुणगणावुषे श्रतिसरित्संदोहद्द- 
याङ्गिनस्य चसखदेवाऽऽपातात् । इतरथा निर्युणश्चनेरप्यनुवादकखं स्यातु । निकेव- 
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श्चोक्तविधया युणविधिरवास्तु । जथवा उद्रीत्या सरवैधर्मदूल्यत्वषूपनिगुग्रव्वप्रति- 
पादकस्यास्य निद्ुणलरूपधमनिषेवकस्वस्यापि समतस्वात् स्वस्य स्वयमेव निषेघोऽ- 

स्तु । यदिच निषेध्योपस्थापकतया सगुणश्चने सावकानस्वम् । तर्हीहापि निषेध्य- 
पस्थापकतयैव निंगुणश्चनेरपि सावक्राजत्व स्यात् ! भावप्रपाधनेऽमावस्यैव निपध्य- 
स्वात् । किंच निषेध्योपशितिपू्वैकस्वनियमोऽपि पास्यक्चिक एवामावन्ञाने न 

शाब्दे । नज्मात्रपयोगेऽपि गृहीतमङ्गतिकम्य पम तदथमूतामावमात्रप्रतीन्दुर्वार- 
त्वात् । सावेजनीनत्वाच्च ! किंतु साकाक्षतामात्रमुरवैरितम् । तदपूतय एव पदा- 
न्तरम् । नतु शाब्दामावरज्ञानोपयोगित्वेन । नच तादपि प्रजनने समव्रति । निमुण 

इति समस्तपदान्तगतपद्धयेनैव परम्परमाकाक्षापरिपूर्मान् । नापि निगुगवाक्ये 
सामान्यतो निषेध्यतयोक्तगुणानामेव प्रपन्चनार्थमिदमिति वाच्यम् | तथाति कथ 

निगुण इति प्रश्चवाक्यपूष्कं एकस्वरदित देवस्वरहित = इव्याघाकरेण वाक्यचि- 
न्यास स्यात् । देतुगभविरेषणस्वेन तुष्णीमेकस्वरहित इव्या्याकारेण वा वाक्य 
विन्यास स्यात् । एकल्वान् देवखवान् इस्यादिवाक्ये तु परस्परविरुद्धतयाऽप्रमाण 

.वा स्यात् । सामान्यप्दस्याथसकोचेन पमाग वा म्यात् । नतु तृतीयाऽन गतिमति- 
मता वक्त शक्या । नहि भ्रामोऽयै देवदत्तवान्यज्ञदत्तवान् चैत्रवाजिजनश्ेनि 
सखो्तनिर्जनसयं कोऽपि पप्रश्चयन् चष्ट॒ । उपासनापरं सगुणवाक्यमततो नाते गुण- 

सिद्धिरिति चेच । क्रिधारहितम्यास्य साकाक्षतयाऽस्तिमवस्योः सवेनान्वय इति 
न्थायेन भवतीति क्रियाघ्याहरि नियुणलसिद्धिवस्मुणव्वसिद्धरप्यावद्यकतात् । 

अकस्मादपासितन्य इति स्वाभिमताथसाधकाभिमतव्रिरोषणाध्याहरि च एकधाय- 

पटिननिशुणव्वस्यापि भन्गपमज्गात् । उभयरानपेक्षायामेकलवानिव्याचथसखमेन पुन 

शुणसिद्धेरपद्यृ्स्वात् । तस्मास्सगुक्तिशरसगुणवादधनुशेऽगरे न नियुगवादधनु 

परस्यवतिष्ठने 1 किचोक्छरीष्या वेदेतरपमाणान्तदप्राक्चमगवद्भणव्रतिपादकश्चुतित्तंदभभ्य 

कथमनुवादकस्वम् । सवैजञेशवरपरस्यक्षधिद्धतामादायानुकादकष्व चे तवापि तन 

एवैक्यमप्यनुवादक स्यात् । नहि वेदोपदेष्टा भगवान् वेद्थमूतमक्य न साक्षा 

कुरुते । नापि तत्र तत्रं मगवद्भणपरतिगदको वेद एव स्ववाक्यान्तरासेद्रतामाल 

णानुवादक । रेक्येऽपि साम्यात् । एनेनानुमाननिद्धनापि निरस्ता । जन्तु वरा 
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कथचिद्रनुवादकलम् । तथापि तुष्णीमनुवादोऽयसुत दूषणाथम् । नाद्य । “बहु 

प्रमाणस्तवादश्च दाढधदेतु" "रिति न्यायेन दाढथहतुतया तस्यादोषत्वात् । तवाप्यनु 

वादकलेनाभिमते “जिर्हिमस्य मेषज''मितिवाक्ये का हानिरम्> । कथचिच्छरोतु 

नास्िकस्य सिद्धाश्रबोधकलेनानपेक्षितत्वमात्रपाप्तावपि तद्राक्याथस्येषदप्यहाने 
नद्येतद्वाक्यश्रवणसमनन्तरं नाथिर्तीव्यस्ि । तथाच मगुणवाक्योक्तगुणसिद्धिर- 

पर्युहेव । न द्वितीय । नेतिदृषणपदासावात् । निशुग इत्यत समस्तपदान्तेभत- 
नजो विभागासभवेन एको नेत्यादौ निषेधाय पयोगायोगात् । केवल्मेकस्ववानिव्या- 

दिरूपेणेव वाक्याश्चसिद्धया गुणप्रसिदईर्वारस्वात् । निशुग इतिगुणनिषेषे एकत्वा- 
दीनामपि गुणव्वात्तन्निषेधोप्यर्थाक्तपराय इति चेन्न । निरस्तत्वात् । नहि बहु- 

कुडम्बोऽयै निष्किच्चनध्वयुक्ते कुटुम्बस्थेव निवेधो भ्यते । किचैरवतह्याथिक एव 
पागुक्तगुणनिषेधो न शाब्द इति प्राप्तम् । वाक्यार्भमर्याद्या हि नजोऽमावान् । मावे 
च प्रायपरिननिशुगस्वस्या पि निषेधापच्या एको भवतीति वा एकत्ववानारमेति वाऽ- 
थपथवसानस्यावदयकत्वात् } एवचार्थिकनिषेधादयप्युक्तरीत्या शाञ्द विधेरेव प्रवर्तय 

प्रङानुसरिणेव दुर्धरस्य करथचिन्नेयस्वासपुनशुणपा्षिरपरलूहैव । अनुवाद लिङ्ग. 

भावाच्च न दृषणाथमनुवादोऽयम् । सिन्नवाक्यतया निषेवे हि एक इति यत्तन्ने- 
त्यायाकारावश्यमावेन यत्तत्पद्रमनुवादचिह्वम् । एकवाक्यतया निषषे तु “न सुरां पि- 

वेदि'"व्यादाविव एको न दैवो नेव्यादिखूपेण साक्षातत्सबन्धी नजेवानुवादछि 

गम् । इहतु नोभग्रमप्थस्तीति कथ दृषणार्थमनुवादोऽयम् । किच धरोऽस्ती्युक्ते 
घराभावस्याप्यार्थिकनिषेधरामवदेको मवति देवो भवतीत्या दिखूपस्य वा एकत्व. 

वान् देवत्ववानिस्यादिरूपस्य वा वाक्याथम् सिद्धावेकव्वाभावदेवस्वामावादिदप- 
निशुणत्वस्यापि निषेधखमेन वैपरीत्यस्यापि सुवचत्वात् । नचानिर्णय- । तवमतेऽ 
चुपसजातविरोधितवेनोपक्रमस्येवोपसंहारादपि प्ररूसवेनोपक्रमस्थस्तगुणश्रसयनुरेवेनैव 
निगुणश्रते्न्याख्येयत्वात् । “त्यजेदेकं कुर्याः इतिन्यायेन गुणपरतिपाद कबहुकर- 
शतिरक्षणायेकस्याः निशुणश्चनेरेव बाध्यत्वाच्च । वस्तुगत्या निर्यणपदस्थनजा निषे 
घ्यम्य गुणस्य तसदस्थगुणपदेनेवानुवादात् पदान्तरं नानुवादपरम् । नहदेकवारं 
दूषयितुं द्विवारमनु राद" । नत्रा सामान्यतो निबद्धं विशिष्यानुवादः । किंच 
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तरवावेदकत्येन मवदभिमतमहावाक्यस्थकपदार्थस्यैकलस्य निगु गत्वादि विरोषण - 
संबन्धयोग्यविष्तेष्यपरदेवपदाथस्य तखदभिमतजगदयिष्ठानलवसूपसश्चभूतगूढपदाथस्य 
पर्यक्त्वरूपसवभूतान्तरास्मपदार्थस्यापरिच्छिनस्वख्पस्षव्यापिखस्य सुक्तिकारीना- 

नन्दापरौक्षानुमवेपरसाक्षिपदाथम्य जहदजषह्क्षणायामप्यवकिष्यमाणचित्यदारथस्य 
फरुदपस्य केवरूपदाथकेवल्यस्य च कथ दूषणाथमनुवाद् । किंच “निधुणश्चे,ति 
चशब्देन समुच्चीयमानानामेतद्वाक्यस्थपद बोध्यार्थान्तराणामप्यावद्यकलेनार्थजरतीय- 
स्याुपपत्तेनकमपि पदमनुवादकम् । दूषणाय तु नतरामु । शअतनिगुणपद योगपरि- 
व्यागेनाश्रतक्रादिपदयोगकल्पकाभावाच्च ! किच माण्टूकोपनिषदि “तुरीय तत्सव - 
दकमदे, 'तिमोक्षदश्चायामपि श्रयमाणसन्ञस्य “तमेवे विद्वानम्रन इे""तिश्चतो पूव- 
परामरितच्छब्देन परकारवाचिनेर्वेनब्देन च साक्षान्पुमुष्चज्ञेयतवेनोक्त सष्छश्चीषलवा- 
दिमहिन्लश्च कथं दृषणायाचुवादः । नच साक्षान्पुमुक्चु्ञेयत्वमसिद्धम् । “नान्य 
पन्था!इति मागन्तरनिषेधात् । एनेन साकारक्गुणविष्णुज्ञनदिव मोक्ष इत्यपि 
समथितम् । नच पुसुक्त न विष्णुपरमिति वाच्यम् । उपहारे “्रीश्च ते रक्ष्मीश्च 

परन्या'विति विष्णुक्िगात् । भागवते च 'तत्र गत्वा जगन्नाथ देवदेव वृषाकपिम् । 
पुरषं पुरुषसूक्तनोपतस्थे समाहित'*इति विष्णो पुशषचब्द प्रयुज्य स्पष्ट तस्सृक्तस- 
तन्मन्त्रत्वयो कथनाच्च । “'उपान्मन्त्रकरण'! इत्यनुशासनात् । किच “'अन्तम्तद्धर्मो- 

पदेशात्, “'जाकाशस्तद्िगात्!, “अत्त एव प्राण.” “अत्ता चराचरग्रहणात्? 

““दष्टर उत्तेभ्य''इत्यादितूतेषु सुत्रक्ृता स्वसिद्धान्तनिर्णयाय हेतुत्तयोक्तपरोषरीय- 
स्तवोद्धीथत्वानन्तव्वश्चीपतित्वचराचरात्तत्वज्यायस्स्वादिधमणा कथ दूषणायानुवादः । 
नहि पूथैपक्षदटूषणाय दुष्टमेव हेतु सूत्रकारो जवीतीति वद्ुन्ये पवृततेन वक्तु युक्तम् । 
तस्माद्गगवद्भुणगणरलमालेयै भगवत्ता सूतरकररेणेव हृदि धृता न मक्टेनापि खया 
विच्छेतत शक्या । किच सवदभिमतसकर्गुणरूयत्वपनिगुणत्वरूपवमेम्याप्यमा- 
वावद्येभावात् किं दूषणम् । यद्थमनुवादः । गुणाभावद्धपस्य निगु गखस्याप्यन्ततो 

निषेषेऽमावाभायो भाव एवेति गुणामावामावस्य गुणद्ूपतया “द्रौ नजौ प्रङ्रतमथ 
सातिक्चयै गमयत,१इति न्यायेन खदरीव्येव गुणानामतिञयेन पातश्च । अभावद्पो 

धर्मोऽगीक्रियते चेत् कि सावैरपराद्धम् ! सदद्धैतमङ्कस्योभयत्र साम्यात् । सामान्यतो 
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धभनिषेधाथ भवृत्ता ऽपि निशुणश्चुतिनै स्वार्थमभावं निषेवति, तथासन्यवि्यमानाभ्- 
बोधकस्येन स्वस्या एवापामाण्यप्रसङ्गादिति यदि, एवै तर्हिं भावल्वममावस्वं चा- 
मयोजकम् । रितु श्रति स्वप्रामाण्यपरिरक्षणायेवामावे न निषेधतीति प्राप्तम् | 
तथाचापराप्रामाण्यपरसङ्गादपरश्चत्य्थ॑मपि न निषरधरतीव्यम्तु । नहि श्रतिरसूयावती । 
येन स्वगरहमदहन्ती परगृह्टानेव दहेत । दटेचे्तदरहवीधीश्यं स्वगृहमप्यन्ततो दहे- 
देव । अविरेषात् । कितु धर्मपरवर्सिका सा स्वायासत सोढ।ऽपि परस्थेवोपकारं 
कुर्यान् । नहि स्वरं च्छे्तुमयतमाना व्रेक्षावन्त स्वपादच्छेदाय प्रयतन्ते । नवा 
स्बनसमालव्रणमघहमाना श्रतिवनिता सर्वाज्गवण सहते । किं तष्टं खज्गम्रहणस्य 
कृत्यमिति चेन्न । स्वशनुच्छेदस्येव तन्फरूत्वात । शन्रुश्च “निरनिष्टो निरवद्यः! 
इत्यादिखूपाया शने" वन्धकगुणन्रयाद्धिरवेति तमेव छियादित्ति युक्तसुत्पश्याम । 
नन्वभिन्ना गुणा मयाप्यङ्धीक्रियन्ने | स्वूपमात्रपथवसाचितवात्तद्वथपदेनम्येतति 
चेन् । कि्रह्मस्दरूपमेवास्ि न गुणा । अमेदोक्तिस्तु जगन इव तदवय तिरेकेणा- 
सत्मातनिन्धनेति मन्यसे । उत स्वूपसतामेव सार्वज्ञसर्धकर्तृत्वादिगुणाना 
जीवचितो ब्रह्मचिनेव रामङ्ृष्णा्यवताराणा विचिल्लकार्यकपृतया स्वखूपसतामेव 
स्वमूरुरूपेणेव् च मेदाभावमच्रे गुणाना गुणगुणिभावस्य गुणानन्स्यस्य च न 
मिभ्यात्वम । साविज्ञादिगुगतैशिष्टयपतीतेश्च न अनत्वमिति मन्यसे । नाच । 
तथास्ति जगत इवे मिथ्यालावश्यभावेन प्रागुक्तदूषणगणानिम्तारान् । जम्भन्सत- 
साम्यामावाच्च । न द्वितीय 1 जपसिद्धान्तात् । खदभिमतालण्डत्वनिर्िंेषलवमद्ध- 
प्रसज्ञान् । चरसप्रमाया निष्प्रकारत्वहान्यापातात् । गुणाना स्वरूपत एव निषेष- 
कनिुणश्चनेम्त्वयाप्यर्थान्तरस्य वाच्यत्वात् । सगुणवाक्यानामप्येक्यवत्त.वायेदक- 
त्वापातात् । एेक्यस्येव गुमानामपि दूषणायोगान् । जह्मचिन्मालरक्चणयेक्या्गी 
कारास्तभवात् । विरुद्धवर्मक्रन्तयोर्जीवन्रह्मणोरेक्यायोगापाताच । नन्वभिन्नाना 
कथ गुणगुणिमावादिकमिति चेन्न । स्वन्मतेऽभिन्नथोरेव अह्मद्धितयोरविपरतिपन्च 
स्वविपतियन्नस्ववत् स्वामिन्नादवैते परति जीवन्रह्मचितोरनुयोगिवपतियोगिखवन्योप- 
पत्ते । तदभावे च येनकेनचिप्समे य्य कस्यक्िक्यापच्था भवदमिमतैवया- 
सिद्धे । किचामेद एव गुणगुणिनो कुत ! “नेह ननिः?ति प्रमाणात् । इदमपि 
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८“एष् सर्वेश्वरः 'इव्यादिगुणप्रमाणादेव । नहि युणघ्रतिपादिका रति गुणमुणिभावं 

न प्रतिपादयतीति शक्यते वक्तम् । अुक्तोऽथ कथ भमाणादपि सिध्येदिति 

चेन् । अथुक्त्चौतक्रियारूपयागनिष्ठकाखन्तरमा विस्वगसाधनखवदिति व्रूमः । उप- 

पादकमपि तत्रापू तत एव सेरस्यति चेदत्राप्युष्मादुपपादके किचिदपूमेव् 

सेसस्यतीय्युत्तरम । श्रतिशतसिद्धस्य श्रवयन्तराविरुद्धस्य चाधस्योपपादकाभावमात्रेण 

त्यागायोगात् । अन्यथा विजनविपिनान्तवतिं नीबारा्यक्रस्यापि स्यागाषातात् । 

किच तवापि मते सुखस्य कथं ब्रह्मस्वरूपता । बह्यवास्ि न सुखमिति न तावत्त- 

दचनार्थ । तार्किकमतप्वेशापातात् । किंखस्ि सुखं तच ब्रह्मस्वखूपमेवेति । एवे 

तर्हिं कथं गुणस्य न गुणिदपता । नच ब्रह्मघुखज्ञानादिक न गुण इति वाच्यम् । 

खाघवास्सुखत्वक्ञानव्वादेरेव गुणस्वावान्तरजातिखवात् । नच वाच्य सत्यज्ञानादि- 

पदानां रक्षणया अखण्डबरह्मचिन्मात्रपरस्ववादिनो ममेतद्वाक्यम्थपदानामपि रक्षणया 

ज्ह्मचिन्मात्रपरखान्न गुणसिद्धिरिति ! तथासति तन्मध्यपतितनिगुणपदस्यापि तथा- 

व्वावयमाचेन भवदमिमतनेगुण्यस्याप्यसिद्धयापातात् । स्वरूपसुखस्याप्यमावे 

मोक्षस्याप्यपुरषा्व्वपरसङ्गाच । दु खाभावमात्ततवेन पुरुषाथतवे च गोतममतपरवेशापतते । 

रकया विरोधिधभभरकारता नाखण्डस्वविरोधिनीति चेत् । न । सगुणवाक्योक्तानामेक- 

स्वादिधर्माणामपि तद विरुद्धा । जीवगतासार्जञादरेव खाग रेक्याविरोधरामेन 

ब्रहमगतसाज्ञादेरप्यखण्डस्वाविरोचिलप्रसङ्गज्च । जीववचितोऽपि ब्रहमचेतन्यत्वेन सवेज्ञ- 

त्वादिसंमवात् । बह्मस्वरूपमातप्रस्नोत्तरलेन घभमत्नस्येवाखण्डवाद विरोधित्वावश्य- 

मावाष्व ¡ सगुण्जीवेधरक्यविरोधितया निगुगखस्थेव व्यागापाताच्च । एतादशपारि- 

माषिकाखण्डत्वकल्पकामावाच । नहि “नेह नानास्ति किंचने^त्यस्य जीवत्रहयक्यवि- 

रोषि किंचन नासतीष्यथ । विश्वमिथ्याखस्य निष्कारणत्वापातात् । किच सस्यादि- 

पदमपि किं पारमार्थिकसव्यत्वादर्वाचकम् । उत व्यावहारिकसत्यव्वादिः ! न तावद्धि 

तीय. 1 ब्रह्मणोऽपि व्यावहा रिकस्स्यत्वादेरेवापातेन स्वेेवानङ्गीकारात् । ताडशपदेन 

्रह्मणि क्रियमाणाया व्यावृततेरप्यव्यावहारिकक्व्यम्यावृ्तिरूपत्वावदयमविन तस्य पार- 

मा्थिकसस्यलस्याप्यभावापाताच् । मुख्यत स्वाथस्याथतश्च स्वाथ्विपरीतव्यावृत्तेषौ 

शब्दरम्यत्वात् । अन्यथा “विश्वे सत्यमि्यादिश्रत्या जगतोऽपि पारमाथिक- 



८ विवरणच्रण 

सत्वापातात् । न पथम । गज्ञापदर्क्े तीरे गङ्गास्वाभाववत्ताहशपदरुक्ष्ये बह्मणि 

तदथभूतपारमा्थिकसत्यस्वामावपरसङ्गादेव ! ठक्षणाया सुख्याथवाधमूलक्रस्वावद्य- 
भावात् । गङ्ञापदवाच्ये प्रवाह गङ्गा सवत्तदयदु्यवाच्यस्यान्यस्येव परमाथसत्त्वा- 

पाता । शक्तस्येव पदत्वेन सुष्याथस्याप्यावरयकस्वात् । जन्यथोक्तरीव्याऽससय- 

व्यावृत्तेरप्यसिद्धयापाताच्च । सत्यत्वमेव तत्पदा । तच मन्मतेऽपि ब्ह्मण्यस्त्येवेति 

चेन्न ! बरह्मणि सक्ते तस्य र््यत्नायोगात् । नहि तीरभिव गङ्गापि गङ्खापद रक्ष्या । 
तादृशधर्मविशिष्टवेन बह्मणोऽखण्डत्वामावपसङ्गाच । ब्रह्मा मिन्नध्रमत्वान्नाखण्डस्वमज्ञ 

इति चेन्न । सर्वज्ञतवसधकर्तृसवायनन्तश्चतिसिद्धधर्माणामप्येषमेवाज्गीकारसमवेन 
तन्निषेधायोगाच् । एवं सति जीवामेदोऽवि न सिद्धयेदिति चेत् । मा सिद्धयतु 
कानोद्ानिः। कपर्दिकालमाथ रक्षखामपरिस्यामायोगात् । श्चतिस्मृतिसषट्- 
सिद्भतवास्सवेज्ञस्वादे" ! उक्तरीत्येक्या विरोधिता । वाच्यस्यापि सव्यव्वादेर्भिथ्या- 

त्वाच्च नाखण्डत्वमङ्ग इति चेत् । न  सव्यादिपदानामखण्डाथनिष्ठत्व सध्यला- 

दिस्षावकप्रमाणामावातस्य मिथ्यालम् । तम्मिथ्यासेनेव ब्रह्मणोऽखण्डस्वमिस्यन्यो- 
न्याश्चयात् । जगत इव ब्रह्मणोऽपि मिथ्यास्वापाताच । अने" सव्यत्वा दिस्वपदप्रदर 
त्िनिमित्तपुरस्कारित्वनियमेन केवरु स्वरूपसद्रह्यर्यत्र प्रमाणाभावाच्च । मावेवषा 

स्वरूपपत्वाख्यधरमस्य सवथा परित्यागास्तंमवात् । घटो मवति धरस्वे नास्तीत्यस्य 
क)प्यदशेनात् । स्वशूपसत्पदेनापि जह्य रक्ष्ये चेत्तर्हि स्वखूपमदपि न स्यात् । नषि 
गङ्गापदरुक््य तीरं गङ्गा । तघष्वाच्यस्वरूपसच्वस्य सवेधाऽभावे शब्दस्य निरथ- 
कःवभरसङ्गात् । ब्ऋह्यण्येव भावे रक्षणाऽयोगात् । सखण्डस्वापरिहाराच् । अन्यत्र 

सत्वे तस्यैव पारमार्थिकस्वप्रसङ्गात् । निर्धर्मकस्य घमस्येवासभवात्। एतेनाखण्डाथग- 
दोऽपि गर्भस्लवेणव गत इति ज्ञातम्यम् । सस्यादिपदाना स्वखूपमात्रपरस्व एकपदनैव 
तद्ञ्घ्या पदान्तरयैय्य्थ्यापाता्च ! असत्यादिग्यावरत्तेरपि सभा वेयथ्थमिति चेत्। 
किं तत्र व्यावृत्तिखभो विवक्षितो यत्र कुलच्द्धा । नाच । व्यादृक्तिशि्येनेवाखण्डत्व- 
हान्यापतत्या श्रतसस्य्वादिवैशिष्टयस्येव स्यागायोगाच । तत्र तम्रमनादघता तद- 
केनापि पदेन तलेतरग्याधृततर्बोधयितुमगक्यत्वाच । अन्यथा तीरे प्रयुज्यमानगङ्गापदेन 
गङ्गात्वत्यर्थ शक्तेन तीरेऽध्यगङ्गाव्यादृत्तिरामप्रसन्ात् । तीरमतीरमेव स्यादिति स्वस्थ 
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षखण्डाथवाद- । किंचेयं सर्वाऽपि पक्रिया वेदान्तमूछचायम्य सूकछ्ृतोऽनभिमतत्वा- 

ह्विक्रिथेव । तथाहि । “ानन्दमयोऽम्यात्तादिः' ति सूत्रे प्रतिक्ञातविचारारंमसूत्रम् । 

तत्र च स्वमतदुराग्रह् विष्य विचारे क्रियमाणं तत्य “प्रियमेव जिर''इस्यादिना 

सावधारणविषयवाक्येनानन्दमालदूपशिर पार्धादिमत्तयोक्तानन्दमयस्य ““वहविद्ा- 
ओति परमिति पाूपस्ता वितपरब्रह्यतैव निर्णनिति गम्यते । ततश्च ब्रह्यणोऽपाछ्रत- 

दिन्याकारत्वम्य स्पष्टं व्यासमतत्वसिद्धि । जापात्ततो मयदपत्ययपाघस्वानभिमत- 
विकारित्वमाश्चक्य ““विकारश्चन्दानेति चेन्न प्राचु्यादि!'ति समादघता तस्यावि- 

कारिव्व्पानादिनित्यता चोक्तेति गम्यते 1! चिर णश्वदिरपि “व्रह्म पुच्छ 

प्रतिष्ठे,"ति पुच्छतयोक्तव्रह्मसमानयोगश्षेमखावश्यंभावेन अियमोद परमोदानन्दपदोक्त 

शिर्ञदिशूपानन्दस्य स्वखू्पानन्दस्वमपि सिद्धम् । ततध्यामायिकयव मोक्षकारी- 

नत्वं च तम्याऽञकारम्य गम्यते नहि शिरःपाश्वादि कमन्येन, पुच्छच तद्विजातीय- 

नान्येनेति कुलापि दृष्टम् 1 अत एवहि सखोकिकमाभाणकं ““सुण्ययस्य वृषभस्य 

मदैव पुच्छ नान्यदिति ! एवंच ब्रह्मणो निसकारस्वणने साकारस्ववचनानां 
मोक्षपथन्तमनुवतमानज्ञानवाध्याविकाराकारमान्परस्ववेर्णेनं च कथन विकार | 
नच वाच्य दिरयादिपदमोपचारिकमिति । सुख्ये वाधकामावात् । त्तयामति 

मयदरशब्दाथस्येवारोक्य समाधेयत्वाणतात् । एततपायपरटिते “तस्येदमेव शिर"? 
इस्युपक्रमवाक्येऽपि तथास्वापातेन दश्यमानाकारस्याप्यमावापातान् । “सवा एष 

पुरुषविध एव ! तम्य पुरुषविधताम् । अन्वये पुरुषविष.११इति पुरुषविधलवस्यैव 
चहुशोऽवधारणाच्च । नच काच्यमानन्दमयं कोत्र एव न ब्रह्मेति ।! तथास्ति 

स्पष्ट सूत्विरोधाचद्ाख्याने पवृत्तस्यं तव महाविकारत्वापाततात् । ननु “गुणे व्वन्या- 

यकर्पने'? तिन्यायेन ब्रह्मण पुच्छत्वपरतिपादकश्चतिविरोधान्नानन्दमयस्य बह्म- 
स्वम् 1! अत सूत्रमेवान्यथा नेतव्यमिति चेत् । आपाततोऽत्रह्मस्वपापकङ्गानां 

श्रतिरूपसमस्तविषयवाक्येष्वपि मत््वेन सूत्रमात्र्याप्यन्यथी करणभसङ्गात् । तद्भावे 

पूपक्षस्यैवानुत्थानेन विषयवाक्यत्वायोगात् । विचाथमणि विरोघामावस्तवत्रापि 
सम एव । “'उहवर्हतमन केलावि "ति केशतयोक्तक्ृष्णस्येव "कृष्णस्तु भगवा. 

न्स्वयमि''स्युक्तमगवत्तवेऽपि मूररूपस्य भगवतो मगवत््ववदुभयोरपि जह्वा 
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विरोधात् । नहि तवापि मते एकैकां भूतस्य जीवस्य ्रह्मसेऽपरिच््छिचव्रह्मणोऽजह्य- 
त्वस् । अत. कथचिदपि नोक्तविकारपरिह्यार । ““अन्तम्तद्धरमपदेशात्,* “ज काश्चस्त- 

दिगात्'"“अत्ता चराचरग्रहणादि'व्यादावुक्तरीव्या सगुणवादस्य स्पष्टं सूत्राभिप्राय- 
मूरुत्वसिद्धर्नि्मुणवादोऽपि निंशुणवाद एव । नहि सथाऽवियमानेनारोपिनेन वा 
सिद्धान्तयति सूत्रकार इति गक्रयते वक्तुम् । ̂“मेदभ्यपदेशात्!*^“मेदग्यपदेशाच्चान्य,'? 
“रथगुपदेसात्”” “छारीरोमयेऽपि हि मेदेनैनमधीयते,” “विरोषणमेदव्यपदेज्ञा- 
भ्यां च नेतसे", “सिष्यदनाभ्या च" “अस्मिन्नस्य च तों शास्ति'” '्ुषु- 
प्ट्युक्रार्योभेदेन'” ““स्वाप्ययसषपच्योरन्यतरापेक्षमाविष्क्रते हि"?इति चाधिकरणेषु 

जीवन्रह्मभेदं स्पष्ट निङ्प्य “न वक्त्रात्मोषदेश्चादिति चेद्ध्यात्मसचन्धमूमा ह्यस्िन्^” 

““तदुणसारस्वात्त॒॒तद्वयपदेशचः पाज्ञवत्?इतिच तद्धिरुदधेक्यपरतिपाद कवाक्यानां 
गतिकथनात् सतास्पयै जीवब्रहममेदस्ममर्थित । मेदश्च श्रतितासर्यापरिन्ञानमूरटो 
ज्ञापित इति गम्यते । इन्दरकतुकस्य “प्राणो वा अष्मस्म्युषे'*इति प्राणनामक- 

परमात्मना स्वामेदग्यपदेश्चस्य परमासमसवन्धबाह्ुख्यनिमित्तव्वं वदता भवदमभिमत- 
सुख्याथभूतेक्यस्योपेक्षण कृतम् । गङ्गासंबन्धिनि तीरे गङ्गापदपयोगस्येव रक्चणा- 
ख्यमतिश्चोक्ता । रक्षणाया सुख्याथवाधमूरुतवेनैक्यरूपमुख्याथस्य बाधितस्वं च 
बोधितमिति कथ न विमशेवताऽवगम्थते । द्वितीयसूत्ते तु गुणसाम्येन , तद्वथपदेश्च- 
कथनात् । “सिंहो देवदत्त'"इतिवद्रौणत्वरूपगतिकथर स्पष्टमेव ¦ “अत एव चोप - 
मा सू्यक्ादिवदि''ति सूले सूर्थवुथकयोशपमाया एव निर्णीतत्वात् । बिवप्रतिरविव- 
योनेक्यं कितु मेदगर्भिंतसाद्दयमेव सूवक्ृतोऽभिमतम् । दार्छान्तिकलीवन्रह्मणोरपि 
तद्वदेव नेक्यम् । रेक्यन्यपदेशस्तु सादश्यादेवेति निश्चीयते । अतोऽपि भवदभि- 
मतक्रिया विक्रिथेव । “्युभ्वाचायतने स्वशब्दात्" “'जानन्दमयोऽभ्यासादि 'ति 
च सूले ् रह्मनिष्ठश्देन सिद्धान्तयता तस्यावाच्यस्वमपि प्रसयुक्तमिति गम्थते। अन्यथा 
स्ववाच्यस्थैव भापकोऽसौ शब्दो न ब्रहमपापक स्यादिति कथ तेन सिद्धान्त । 
(अक्षरमम्बरान्तधृते ?” “जन्माघस्य यतइति पुत्रह्मये जगतोऽसव्यता निराछतेति 
गम्यते । अवरादेरमावे हि तद्धारणस्य सुतराममावात्केन सिद्धान्त । जन्मादिसूत्रे 
चादिषपदेन स्पष्ट जगत सितिकथनास्सत्यलसिद्धिः । “अथातो बह्मनिज्ञाे""व्या- 
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दिसते च करिष्यमाणस्य सवेस्याप्यस्य विचारस्य मोक्षसाधनस्वप्रतिज्ञानास्सर्वोऽ 
प्यय परतसवतिचार एव । नावि्यकदशापन्नयिकचिद्धिचार इति स्पष्ट॒निरूपि- 
तम् । त्मान्सूत्राथप्यारोचनाया भगवत पूणपन्ञाचाथस्यैव मतं खमतम् । उक्त- 
रीत्या सूल भिमतस्वात् । अन्यत्सवे तदनभिमततत्वादु मैतमेवेति शितम् । किच 
“'अजोऽनुबद्ध सगुणेरजाया गुणास्परं वेद् न ते स्वदपम्' । “सत्व रजम्तम इति 

गुणा भरङृतिक्षमवा । तेषु हि प्राङृता पोता आब्रह्मस्थावरादय' भ्माया- 
मयोऽय गुणप्रवाहो न विद्यते तेऽग्रहणानुबन्व ? “सत्वं रजस्तम इति गुणा 

जीवस्य नैव मे'इ्यादिना भगवत एव “"हरिम्तु निरी ग'"इद्युक्तहरे. सतवादिगुण- 
वज्ननस्येव बहुश स्माख्यानाच्च गुणत्रयवज्ननमेव सप्रत्र निशुणशब्दाथ इति 
गम्यते । “जलिब शक्तियुत, इत्यादिपद्ये ्िवस्य “"गुणसन्रतः इति सामान्योक्त्ा 

गुणसवृतत्वमुत्तवा तत्र च ““शक्तियुतस्तिरिग!१इति पाङृतच देतुममिधाय ्ट्रिस्तु 

निगणः 'इव्युत्तरपशे हरे सामान्योक्तया निगु गलस्य तल च “्रक्रते पर् इध्यप्रा- 

क्रतत्वहेतो “स सवेहगि' "त्यादिना सवेद्यादिगुणाना च प्रथगेव कथनेन निशुग- 
शब्दोऽयं सर्वत्र गुणल्लयाभावप्र इति स्पष्टतरं निर्णीतत्वाचच । स्वदभिरषितनैरमण्य- 
परते चेतनमात्रस्याप्यन्ततो निगुणखाडिदानीं एकस्यापि तद्धावाभावात् । “शिव 

सगुण ›› “'हरिर्निगुगः!ईइति विमागायोगाच् । “त सजन्नियणो मचेदि' तितद्भनन- 
फरुतया निषूपितपुक्तिकाखीननिशुगखमपि "त यथा यथोपासते तथेव भवति"इति 
्रस्यथपर्याकोचनया एतदैव भवेदिति भवदमिमतसकधदयूल्यत्वरूपे निशुःणस्वै तवैव 
महातमसि पतितघ्य कतान्तभटकरारुकरवारूग्याहतस्य स्यात् । यत॒ इदमपि 

सवधभशत्यखखूपधर्मसदसद्धावाभ्यामम् द्रयाहइतम् । “योग्य योग्येन सह सबध्यत'!इति 

न्याय । नतु नित्यतया केनाप्यव्याहताया श्रतेरयमभिप्रायः । किच ““योऽविचयाऽन्धः 
स तु निव्यबद्ध वियामयो य स तु निव्यभुक्त'!इति मागवते स्पष्ट जीवस्या विद्यविन्ध - 

मुक्त॑वा ब्रह्मणो विचयामयत्वोक्तेश्च न ब्रह्मण्यज्ञानम् । ><त्व्याऽप्यज्ञान्रमसम्यगज्ञाना - 

नामेकाश्रयत्वंनियमयता सम्यम््ञानाश्चये जीव एवाज्ञान्य वक्तव्यत्वाचच } नच 

(त पु. ९६ १, २०) “जज्ञान्रमसम्य्ानानामेकाश्रयत्वं नियत,इति 
तस्वदौोपनन् । 
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वाच्ये जीवन्रह्मणोरेक्याह्श्षण्यज्ञानादपि जीवस्यैवाज्ञानमिति । तेनेव तद्रतसार्वज्ञा- 

देरपि जीवेष्वनुमवपसङ्धात्। कथं चोक्तविधया सर्वज्ञासर्वक्ञयोब॑द्धयुक्तयोर्निशुणप्तगुण- 
योरेकयम् । नहि भवति खयोत कदाऽपि कख्पान्तानरु । नवा सपरपखण्डो महा- 
मेर- } किच य्य हि नामग्रहणमात्रादपि मीत प्र॑तपतिरिति । न यदा तम्यापि 

तद्व । कि वाच्ये तदा तद्धरक्रृतयातनापाल्म्य जीवस्य न तद्भाव इति । अपिच 

नित्यवद्धनिव्यसुक्ततयोदितयोस्तयोभ् कालान्तरेऽप्येक्यप्रत्याश्चा । बद्धव्वसुक्तत्वशूप- 

विरुद्धधर्मयोर्जिव्यतया सवदा तस्परिप॑थिनोर्जागखूकतवात् । कथ तर्हिं भवतामपि 

मते जीवस्य नित्यवन्ध इति चेत् ! न । एतह.रुकञ्धनित्यसंसारिणोऽपि सत्त्वात् । 

मुक्तेऽपि भगवदधीनताखूपवन्धस्य तचरणकमरुमक्िवन्धस्य वा क्षच्वाचच । सा च 

पत्यधीनता पतिव्रताया इव सुखहेतुरेव । न दु.खहेतु" । प्युत तदपाय एव दछ्खेशदेतु । 
तस्माज्गद विष्ठानन्रहमचेतन्यपरकाशस्य विरोध्यावरण युक्तिविरोध्येव । विरोधिनो 
नृत्तिज्ञानस्य स्वनात्मनीव प्रमाणवैकल्यादेवाप्रसक्तेन तनावरणापेक्षा । एतेन 

(पं पु. ११२ प, २) # प्रत्यगात्मनि तु चितिश्वभावत्वात् # इत्यादिपच्चपदो 
च्छिरपि वञ्चनायेति ददतम् । कथ तर्हिं भवतामपि मने निव्यपकाश्चास्मनो जीव- 
स्याज्ञानमावरणमिति चेन्न | केह कृ्थता । अनपिहिताथविषयीकरणयोग्यम्य स्वत 

एव प्रदीपप्रकाशस्य धरा दिवदावरणसंमवात् । नन्वेवमपि स्वस्वरूपे कथ तम्या 
वरणत्वम् । नहि घर स्वान्त प्रदीपप्रकाशं विघटयतीति चेन्न । बहिरेव मणि- 
मन्त्रप्रयोगेऽपि वहथन्तर््या्दाहकलतरात्तयुक्ुण्ठनवदीश्वरशचयुपदहितपिशाचरूपा- 
विद्यासंबन्धात् स्वान्तरपि तस्य विषयीकरणद्ाक्तिकुटनसभवात् । नहि कुण्ठिता 
वहं शक्तिरान्तरं बाह्य वा निदष्टति । नापि नास्तीस्यसि । नन्वेवं तश्चहमिष्ये- 
कांशपकाङनमपि न स्यादिति चेन्न । सरथा विषयाविषयकन्ञानध्य घरवदज्ञान 
त्वापत््या एन मा दहेति प्रयोगे वदहेरिवेषस्पदरितकोणराह्वपरागे चयमणेरिव च 
तस्यापि इश्वरशक्तयुपकृहिततच्छक्तयैवोपपत्ते । नेर सतीश्वरशक्तथेवाङं किमा वरणे 
नेति वाच्यम् । शक्तस्यापि परमेश्वरस्य स्वेच्छ्येव स्वाधीनामपि बाह्यपामभ्रीमुपा- 
दाय प्रवतनात् । नहि स्वतन्लेच्छ केनचिच्नियैतु शक्यने । जन्यथा सथजनसिद्ध- 
मण्यादिप्रतिबद्धस्याप्येवमपहानपसङ्गात् । ईश्ेच्छाया, सरधर् कारणतया सर्वदा- 
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वरषमानस्वात् । विस्तृतमेतद्कगवसपादैरेवेति नात्रास्माभिरन्याथै प्वत्तर्बहु वितन्यते ! 

भु. कमर भरस्य नोचितमिः त्ति हि प्राचा वाचः । यच्चोक्तं विवरणे (वि. पु. 

१०६ प. ७) # अनात्मप्रमाणस्य चैतन्यस्य वैकच्यादावरणादेव विषयानवगति- 

सिद्धौ न विषये परथगावरण कस्वनीयम् # इति । अ खलं परस्याजय- । घराथ- 

धिष्ठानचेतन्यमेव घटा दिज्ञानम् । तचावृतमतो न घाद प्रकाशयतीति । तद- 
युक्तम् । “ेतन्यस्य वैकस्यादावरणादेवे'"व्यवधारयता चेतन्थावरणत्रशादेव वटाच- 
नवमास्न वाच्यम् । नतु षराघयनवमासनाया वियान्तरम् । “न् विषयं प्रथमावरणं 

कल्पनीयमिति स्ववचनविरोधदेव । वैतन्यावरकम्य चीज्ञानस्य शचतशोऽगीक्रिय- 

माणस्यापि (च पु. १२११. २) # अत्तः सा प्रस्यकूचिति ब्रह्मस्वखूपावभाकष प्रति- 

बघाति *% इति पश्वपादिकोक्त्या चेतन्ये तस्िन्स्वस्वरूपमात्तानवमासकत्वस्य कर्थ- 

चित्समवेऽप्यन्यत्र विक्ेपशक्तिमतो घटाचनवभास्कव्वस्य (प. पु. १०६ प. २) # 

सा च न जडेषु वस्तुषु तस्स्वरूपा बभासे प्रत्तिवधाति- # इति पच्चपदि कोक्तिवि- 

सेनास्कथचिद्रप्यसमवान् । पस्युत (पं पु.१२२१.२)-# अहंकारात त्तिमाम- 

निमितच्च मवति *# इति पश्चपादिकोक्तया घटाय यमासकसस्येव न्यायपाप्त्वात् । 

अन्यथा जगदादिभ्रमस्थेवानुसखाद प्रसङ्गात् । चेतन्यावरकस्य जगदुपादानस्य चाः 

ज्ञानस्य तदानीमप्यावङयकस्वात् 1 तस्मादोषपस्यान्यत्र विक्षेपशक्तिमतोऽज्ञानम्य 

अमखूपवटायवभासविरोधिखमष्टमरसायितम् । एतेनावरणान्तरमवियाऽवस्थाविरोषो 

वा अमविरोधीति मन्दाश्ङ्कापि परिहृता वेदितभ्या । चेतन्यावरणवश्चादेव 

हि विषयानवगम. । वैतन्यावरण चैकेनैव तमिति किमावरणान्तरेण । 

<न विषये पथगावरणम्)इति हि विवरणम् । उक्तरीव्या आमविरोधित्वस्थेव 

कथविरप्यक्चमवाच्च । किच स्यादेतदेवभू । यदि घटाचयिष्ठानचेतन्यस्य धस 

दिज्ञानसं स्यान् । तदेव तावदनुपपन्लम् । तथाहि । चेतन्यम्य धघरादिज्ञानस 

वदन्धष्टव्यः | क्मादिदमनानुभविकं कल्प्यत इति । टग्टडययोस्संबन्धान्तरायो- 

गादध्यासदख्पसबन्धघटना चेत् । तत्रं वक्तम्यम् । जध्याससतबन्धर्विधुरा घर - 

वृत्तिरपि घटज्ञानं भवति न वेति । न तावद्धितीय. । पटड़च्याऽपि घटाज्ञाननिवरर्या- 

पातात् । जाये कथ तस्य तज्जानता । तदाकारसवादिति चेन्न । तथासति 
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तवाप्यावदयकत्ततदा कारतदतेरेव तत्तञ््ञानव्वसभवेना धिष्ठानचेतन्य्यापि तज्ज्ञानं 
त्वाङ्गीकावेयर्थ्यापावात् । तदाकारेण तदाथ प्रसतनयनस्यापि धरनयनत्वेन 

व्यवहारापात्तत् । वधरान्तरस्याप्यपरवरीयत्वापाताच्च । आकारविहोषरहित 
ख्पतंख्यासामान्यामावादिज्ञानानां ज्ञानलाभावापताच्च । परोक्षज्ञानेन चष्चुरादि.- 

केरणसष्ट्कारामावेनार्थासबद्धान्त करणस्य तदाकारसवास्मवेन परोक्षज्ञानस्य 
तज्ज्ञनखायोगा्च । स्वतो निराकारस्यान्त करणस्य कुस्यादिद्वारा बहिन सत 
तराकजरस्य केदारसबन्धात्तदाक्रार इव चश्चुरा दिं करणद्वारा बहिर्निर्गेतस्य तत्त- 
त्करणसबद्धाथत्तबन्धादेव हि तत्तदाकार । वाह्ययोर्टिङ्गशञ्ययोरान्तरयोस्तञ्जान- 

योर्वा बहिर्नि-सरणद्धारस्वायोगात् । नहि तराकान्तवर्तिसोपानपरपरा बाद्यपुरदवारं 
जरस्य केदारगमनद्वारं वा ¦ कितुभयसबन्थि कुस्थेव । तथाऽन्तःकरणवबाद्यपदाभ- 
सवद्धचश्चुरादेगेव त्वयाऽपि ह्वारतयोक्तत्वायक्तववाच्च । अनुमानप्रामाण्याय व्यवहा र्- 
देदुस्वनिर्वाहाय च तस्यापि ततज्ज्ञानत्वावर्यभावाच्च | एवं चाध्यासमिन्नतदाकार- 
त्वरूपान्यसंबन्धस्योक्तरीत्या तवाप्यावश्यकसते तेनेव स्वनिष्ठतया संमावितस्वाश्रित- 
ग्यवहारदेत॒तया वृत्तरेव षटादिज्ञानव्वसभवे स्वासवन्धिस्रसाधारणबाद्यंचेतन्यस्य 
ततन्ज्ञानत्वकद्पकाभावात् ! अतीनादिज्ञानेऽथस्येवाभावेन तदाकारस्वस्य सुतराम- 
भावाच्च । किच “येन यम्यातिश्चय उत्पयते घ तस्य विषय'!इति स्वयैव विषयस्य 
जडावरणाज्ञनखण्डनावसरे निरुक्तत्वात् व्ृत्तिजन्ये किंचिद्रतिश्चयमन्ततस्तवाप्या- 
वर्यकम् । व्यबहारयोभ्यत्वादिकेमादाय दृत्तिविषयत्वमेव घटस्य समथ्यताम् । एवं 
सति घटमहं जानामीव्यत्र कमणि द्वितीयेद्यक्तद्धितीयाऽपि समर्थिता स्यात् । नहि 
घटभिच्छति करोतीत्यादौ द्वितीयायास्तदाकारस्वमथै । अन्यथा प्रथुचुधोदरं मम - 
ज्ञानमिव्यनुव्यवस्षायाकारापातात् । किंच घराकारवृत््या घयाविद्या निव्रक्षताम् । 
चेतन्यावि्ा कुतो निवर्तेत । भिन्नविषयत्वात् । यदिच सेव धृततिशितन्यमपि वि- 
षयीकरोतीति मतम् । तर्हिं किमिदं दत्ते स्वानध्यम्तनिराकारचेतन्यविषयीकरण 
नाम । तदुदेखश्चत् । तर्हिं सथैत्र तेनेव तत्तञ्ज्ञानत्वसेमवेन किमनानुभविकाका- 
राध्यासकर्पनवा । किंच कथमिदं नीरूपचेनन्यविषयकरसय चा्ुवृत्ते । स्वविषय- 
धटानुस्यूत्वाचेतहिं तादृशगगनं गुस्से वा कुतो त विषय. । धटपरसमृषह्टारुबन- 
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ज्ञानानुग्यवसायवत् घटतदरधिष्ठानचेतन्येऽह जानामीव्यनुभ्यवस्ायाणताच्च । नच 
वाच्यमिदंतेनेव व्यवसायात् तथेवानुव्यवसायो नतु विश्चिभ्येति । तथासति तद- 
विचानिव्रकेवायोगात । नदीदन्तामावेण ज्ञाने शुक्तेरविया निक्षे । नच वाच्य 
दृत्तिभरतिफकितचेतन्यस्थेव तच्चैतन्यं विषय इति । विरोधिदच्या तदविचानिद्च- 
तरकार हि तचचेतन्य चेतन्यस्य विषय । आवृतटकतयवच्छिन्नैचतन्यम्य तेनाविष- 
यीकरणात् । चेतन्यस्य चाज्ञानानिवक्षकखात् । प्रतयक्पराग्भावविरोमेन चितश्च - 
द्विषयत्वानङ्खीकाराच्च । बरज्ञानतया व्यवह्ियमाणवृ कतिचितन्ययोत्ता दशब्यवहरे 
तदाकारत्वतदध्यस्तत्वखूपनिमित्तद्वयकल्पने कसपमनागोरवाच । जपि चेवमविवानि- 
बृत्युपयोगितया यथाकथं चिद्रत्तरपि घटठीयन्वावइयभावेन स्वाथितया सदैजनसपरति- 
पन्या तयेव घटग्यवहारादिसकलर्काभनिष्पत्तो किमनेन स्वानाभितघरन्थरीयसभसा- 
धारणचेतन्यस्य घरज्ञानसवकर्पनेन । नहि तदादाय घरज्ञानवानहमिव्यनुम्यवसाय. 
स्वस्य घटाद्विम्यवारो वा सेभवति । चेतन्यासाध्याविद्यानिरणममर्थाय्ाश्च वृक्ते 
तत्साध्यग्यवहारहेतुत्वमध्युपन्नतरम् । चित्साचिभ्याभावे जडव्ततेद्थपरकालकसवमेव 
कथमिति चेच ! अवि्यानिवतकस्वस्याप्यमावापातात्। १तिफङ्ितचेतन्यसष्टायादिदं 
चेत् । तदपि तत एवराम्तु । असहायद्युरमेववास्सवत करणम् । स्वत एव चिदचि. 
र्सवरुनर्ूपतवात् । किंच वस्या चेतन्यावरका वि्यानिच्त्तौ चैतन्ये न घरम्रभः स्या- 
दपितु तत्पमेव स्यात् । अमरहैसवज्ञानरूपदोषामावात् । अयिष्ठानावरकस्यैव दोष- 
स्वान् । रजतादिज्रमम्थके तथा दशनाच्च । दग्दययोरष्याससबन्धपक्षे तस्येव वैत- 
न्यस्याचिष्ठानत्वात् । जतद्ूरवरोपादानध्यैवाज्ञानम्य रजतादाविवाधिष्ठानावरणतय्रा 
दोषतया चाङ्धीकाथलेनाविावेचिच्येणापि परिहारासभवात् । किचत सप्यपरोक्ष 
वृत्याऽविचयानिचत्तौ घटस्यैव निवृतिप्रसङ्गा्चितन्यं कस्य ज्ञाय स्यात् । स्यात्कथचि- 
दरटपरध्वेसस्येव । उपादाननिचृत्तातु गदेयनिवृत्तेयददयकान् । वृत्त्या चैतन्यावर- 
कावि्यावस्थाविशोष एव निवप्ते न वरोपादानमूत इति चेन्न । अथिष्ठानावरकमस्थैव 
रजतादाविवातद्रूपोपा दानव्वेन चैतन्यावरकावस्था विरोषस्यैव घरापादानत्वावदर्येमा 
वात् । “अनास्मप्रमाणस्य चैतन्यस्य वेकल्यादावरणादेव विषयानवगतिसिद्धे्म विषये 
प्रथगावरण कल्पनीयमिः'ति हि विवरणम् । नहि चरमवृच्या स्वसमानदिषयकत्रहमा- 



९२ विव्रणन्रणं 

वरकाज्ञाननिव्रत्तौ तददारोपितजगदवेषो टष्ठोऽभीष्टो वा । तञ्ज्ञा नऽप्यनित्ताज्ञा नस्य 

कदाप्यनिवृत्तिपसङ्गाच्च । अतो यच्किचिदेतत् । अनिवृत्तौ चाज्ञानस्याऽऽदबृत न 

तचतन्य घटपकाश्च इद्युमयथाऽपि भवदमिमतप्रतिकमेव्यवस्थाया दुरवस्थास्वापातात्। 

किचोपादानाज्ञानस्य चेतन्यानावरकते न कदापि तदपरोक्षब्रच्या निवरतेत । भिन्च- 

विषयत्वात् ! आवरकस्वे च कथ तदपरोक्षबरस्याऽप्यनिन्रत्ति. । समानविषयकन्ञाना- 

ज्ञानयोर्भिवस्थनिवक्षकमावावद्यभावात् । अपिच पूर्वाविदयानिवृत्ताबुत्तरावि्ाया 

घटोत्तरकारीनायास्तदुपादानलासभवात् । सक्रृसखतीतो पुनघटस्याना विद्यकस्वमेव 
रुल्धमिति सङ्कसखतीततिरेव धराद सतव्यव्वस्तपादिकेव्यापाताच । य॒दुपादानवश्चाननं 

निवक्षते चेत् । तर्हि स्वनिदृत्तावन्यूनानतिरिक्तस्वख्प घटं प्र्युपादानताया एव 

म्रषात्वापातात् ! असमवायिकारण्षयोगमात्रादपि घटनाह्ने खदपादानस्यार्किचि- 
स्करत्वाष्व । जअन्यथाऽन्तेप्यविधानिदृत्तौ जगदजिष्त्तिपरसङ्गात् । उपादानपरमाणूना 
तत्रापि सत्वात् । उपादानावियानिघत्तौ समूरुसयकाथनिवृरत्तिम्तदा चेदिदानीमपि 
तादगविद्यानिघ्तौ धटमात्रनिवृचचि कथ न स्यत् । साच न जडेषु वस्तुषु 
तस्स्वखूपावमासं प्रतिवधघाती"?ति पच्चपादिकोक्तया घरावभासनविरोधित्वस्येवाज्ञाने 
वक्तमश्चक्यत्वात् । (वि. पु १०६ प. 9) # किंत्वन्यदेवानात्मन्यतिशयका्यं कृता 
तद्धिषयमज्ञानम् # इति तत्रैवोत्तया षरावभासनहेुखाख्यविक्षेपस्येव घटादौ विषये 

वक्तव्यत्वाष्व । एकस्थेकदैकत्राज्ञानद्वयकल्पनायोगादसमनेश्च । नहि घराघृतप्रदी- 
पस्य बहिरमकाश्चाय विरोध्यन्तरमन्विष्यते । तादशाज्ञानमात्रनिवृ्तावप्युपादान- 

खूपाज्ञानावरणादेव चेतन्यस्या किचित्करत्वतादवस्थ्यात्कथ्च घरादेरवभासनम् । 
आचरत च कायकारीस्यस्य व्याहततात् । नहि रजतोषादानाज्ञानाचृतं शुक्तयवच्छि- 
च्रचनन्यं किचित्करं इष्टम् । अन्यथा भवदमिमतावस्थाविरोषावरणे सत्यपि ज्ञान- 
ख्पकाथपसङ्गात् । उपादानख्पावरण अमोपयोगि चेदिदमपि तथैव स्यात् 
तदा वरकाज्ञाने तचिष्ठातदुपभमदेतुतस्येव न्याय्यत्वात् । अरमदेतरेवाज्ञानत्वात् । 
उगन्यथा तस्िन्सति धटावभासनरूपघटवृततेरप्यनुखादपसङ्गात् । स्वाुकरूख्चेतन्य 
गरियोधिनस्तस्य स्वपतिकूखटृत्तिविरोर्धित्वस्यावश्यकत्वात् } नहि स्वगोत्रकरहकारी 
स्वशत्ु सहते । धरस्यानावरणेन प्रन्यकूपतिवातश्चेत्तत एव चेतन्येनाप्युद्धि्येत । 
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तमञावृतच्युःधकारोनाप्यारोकस्यव्टावभासनदश्चनात् । नच वाच्यमर्भपकाशन- 
शक्तिप्रतिबन्धादेवानव्रभास्तनमिति । (वि. पु. १११ प. 9) # ज्ञानस्य विषयाव- 
भाक्ासनोदितस्य स्वकार्ये प्रतिबन्धपरतीक्षयोरभावात् # इति विवरणोक्तिविरो- 

धात् । (त. पु. ११२ १. २९) # आवरणाभाव नि्यश्ुक्तसपसङ्गाचदेष्टव्यभिति 

समाधत्ते # इति तत्वदीपनोक्ते्िव्यसुक्तखमिया ऽनवच्छिन्नानन्दादौ विषये कथचि- 
स्मतिचन्धकत्वकस्पनेऽपि प्रकृते अभरूपसषसारस्येव सिरीकरणेन कस्पकाभावाच् | 
नहि स्वकपोरुकद्ितपक्रियामात्रमवरितप्यापि सस्य कस्पकम् । तथासति 

शास्रस्यादृष्यव्वपरसङ्गात् । किच दोषह्पम्याज्ञानस्य ततवज्ञानात्मकस्वद्पानन्दानु- 

मवमाल्तविरोधिवक्तभवेऽपि अमरूपवराचनुमवविरोधिखारसमवान् । नहि नयन- 
गतकाचपित्तादिक रजतपीतश्रमादे प्रतिचन्धकम् ¦ किंतु शुक्तिश्तिमादिपमाया 

एव । अ्रमरूपकार्यान्यथानुपपस्या हि तदुपादाननिमित्तादिभावेन कर्प्यमानमज्ञानं 
कथ अ्मस्थेवासपादकम् । (प.पु १२२१.२) # जहेकाराचतदरूपपरतिमासनिभिततं 

च भवति # इति पच्चपादिकोक्तं । किचेत्रसति सर्वत्राथपकारान्क्तिप्रतिवन्धा- 
देव तत्तदर्थानवभास्सभवेनाज्ञान आवरणत्वश्चक्तिकस्पनाया एव ब्रथास्वापातात् । 

नहि च्चुष्मत इवान्धस्य ब्रद्धादेश्चष्चुषा घर दिरनवमासनमन्धकारादितदावरण- 
पयुक्तम् । अपिचाविद्यामात्रम्य समानाश्चयविषयापरोक्षपरमाणदरतिनिवत्थत्वावरय - 

भावेन तस्यैव दर्टस्तत्रैव तदेव तदवशोषस्यास्य स्वाभ्युपगमविरुद्धत्वात् । युक्ति 

विरुद्रस्ाच्च । नदिपमाणश्रत्तिर्विवेकवती मन्त्रसामथ्थरवती वा । येन ससक्रियावि- 

नाञ्चमिया स्वविरोध्यप्यज्ञानमधमवरोषयदेवाधमपगमयेत् । इतरथा धरषरसमूहा- 

लंबनच्त्तरप्यधरतदवरोषकत्वप्रसङ्गात् । नापि स्फीत सौरारोकं समाने देरो सरेष 

तमो नाशयन् ₹४ । अतो युक्तिविरद्ध च । अस्पष्टपरोक्षवृत्ते छायास्थारोकव- 

दनिवक्तकसवेऽप्यपरोक्षवृत्ते स्फीत(तपवस्स्वविरोधिसधेनिवत्तकस्वस्येवावदयमावात् । 

अन्यथा (त. पु, १०० प, १४) # अज्ञाततया अनादिलवान्न तज्जनने प्रमाणा- 

पश्चा नापितह्ोधने । विरोधात् # इति तत्वदीपनोक्तेरसङ्गतत्वापातात् । कच 
(व.पु.१२ ११.२१ # अत. सा पस्यकूचिति ब्रहमस्वरूपावमास पतिबघ्नत्यहकाराच- 

तदरूपप्रतिमासनिमित्त च भवतति # इति पच्चपादिकोक्ते. (वि. पु. १२११. ॐ) 
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# अत कार्मदशनोनेयमावरणङ्क्य चासमनि कुवणमज्ञान मावरूपमेवोभयकारणसवा- 

न्यथानुपपत्या कर्प्यत इत्याह # इति विवरणवचनाच्वा वियायामावरण विक्षेषाख्य- 

शक्तिद्धय्यैव निर्णीतस्वेन चेतन्यस्वरूपमात्र जावरणत्वस्यातदूपजगति भ्रमहेतु- 
त्वाख्यविक्षपस्यैव वक्तु शक्यत्वे अभविरोधिस्वाख्यतरतीयकोय्वङ्गीकारस्यास्य स्पष्ट 
स्वाभ्युपगमविरुद्धस्वात् । नद्यावरणमेवेंदम् । उपाद्राना विद्येव चरिताथस्वापातात् । 
रजतोपादानाज्ञनिनेवाृतञ्ुक्तयवच्च्छिचेचेतन्यस्य स्वकाथेड्ुक्तिप्रकाजनादावपटुत्व- 
दर्च॑नात् । जडावरणानङ्खीकरिणायिष्ठानावरणस्येव वक्तव्यतया विपरीतकार्योदय- 
स्येवोचित्याच ! एकस्य प्रमया अमनिवृत्तौ एुनरन्यस्य तक्चैव तदेव अमानुबत्ति- 
दक्षनात् । तस्य तस्य विक्षेपहेव्वविदावस्था विशेष एव तद्वैचिन्य वदताऽपि तेना- 
ह्ीकृता नतु विश्चमोपादानस्वस्वमावाज्ञान्य तस्स्वमावापखपी तृतीयोऽ प्रकार । 

एवं सति अमविरोध्यन्ञाननिवृत्तावेष अम इति आआतघरसिध्या तत्सल्लिष्कष्टकरण - 

जन्यापरोक्षवृत्तिसिद्धि । तस्सिद्धौ च अमविरोष्यन्ञाननिवृत्तिरित्यपरिहार्यान्योन्या 
श्रयाच् । किच ज्ञानप्येव स्वतो ्रमविरोधित्वे (वि. पु १०६१. ७) # अनास 
पमाणस्य चैतन्यस्य वेकन्यादावरणादेव विषयानवगतिसिद्धेनम॑विप्रये प्रथगावर- 
णम् # इति प्रक्रमविरोवच्च । नहि विरोधिवश्चादनवभासे समवति पमाणस्य 
तप्यावरणलक्षण वेकल्यमपि वक्त्यम् । अनावृतं प्रमाण विषयमुद्छिखेदेवेति चेन्न | 
विरोधिनि सति पुष्करष्यापि कारणस्य किचित्करस्वात् । नहि विकसदपि नयन 
कुञ्यपरतिरोषे सति घट गृह्णाति । जावरणलघ्वमेव भ्रमविरोधिस चेत् । किमनेनपूर्वेण । 
उपादानाज्ञानस्येवावरूलात् ! चेतन्ये तस्िन्नतद्रपावमास्षविरोधिनस्तस्य सम्यग्ज्ञान- 
स्य चतन्यानुकूरुत्वनियमेन तदावरकत्वासिमवाच्च । अत एव (त. पु. १०८ 
१, १.७) # विमतं शुक्त्याच्छदकम् । तल विक्षेपहेतुतवात् # इति तसदयीपने 
शङ्कोसथानम् । नहि धघटामावश्नमविसेधी स्फीताकोकस्तद्धमानुकूटं तम इव घरा- 
वरकः । कुतापि कदापि अमासपादकस्य तस्य दोषरख्पाज्ञानस्वस्थैवास्मवाच्च । 
आवियकधरञ्नमविरोधित्वे च तम्याज्ञानस्याविरोषात्तदुपादानाज्ञानञ्रमविरोधिल- 
मपि स्यादेवेति चैतन्येन तेनोपादानाज्ञानमपि नोिष्येत । तथाच ज्ञातैकसदुपा- 
द्(नस्वरूपमेव न स्यात् । नहि रजतम्रभविरोधिनी शुक्तिपरमा तदुणादानह्यु्तयज्ञान- 
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भ्रमविरोधिनी नेस्यस्ति । एवच निरुगदानो घट एवन स्यादिति क्िविषयक्म- 

विरोधिनी मवदविया स्यात् । किचाज्ञानम्यानादित्वेनानादित आरभ्य विश्वप्नमा- 

संभवे स्वनिवक्षकवृततेप्यक्तमत्रेच तद निच्रत्तिरेव स्थात् ! विश्वं चाञ्पसिद्धमनादित 

एव परमार्थसत् म्यादतोऽधिष्ठानचेतन्यावरणाज्ञानम्य ततोऽपसरण विनाशे वा तसि 

ननेव चैतन्ये कथ तदुपादानकवयवम्थानम् । किंच “अत सा प्रव्यक्रूचेतन्यस्वखूया- 

वभास भतिबघ्ाति, अहेकारायतद्ूपपतिमासनिमित्ते च भवतीति पच्चपादिकायां 

वक्ष्यमा स्वेनानवच्छिच्तचेतन्येऽज्ञानावरणस्य तरम्वद्पानवमा सकस्वमालसभवेऽप्य- 

तद्रपधरा्यवभ।सोपयोगित्वस्येव त्वयाऽपि वक्तव्यत्वात् । ''जनाल्मप्रमाणस्य चतन्य 

स्य वैकच्यादावरणादेव विषयानवगतिसिद्ध''रिप्यायत्तरमन्थविरद्धश्च । स्वनिष्ठा- 

नादिज्ञतिकसदज्ञानावभासनहेतोरवच््छिन्चेतन्यस्य तदुपादानकवरावमसिक्रखप्या- 

प्यावद्यकस्वाद्यक्तिविरुद्वश्च । नहि मृद्धाहक चद्युन घटग्ाहकम् । नवा घटवरक- 

मपि तम स्वगतनीलिमादेरावरकमनवमासके वा । युक्तं चनन् । अचिष्ठानटगक्तय 

ज्ञाने तदध्यस्तरनतादिबोधोपोह्रकत्वम्येव दरौनात् । नच वाच्यमवच्छिच्ेचनन्य 

न् वराचविष्ठानमिति । इण्दरयमोर्यापस्तवन्धस्यापि स्यामापातान् । किचादृत चैतन्य 

न घरेदेखि चेत् । नासौ घटभ्रम । आवरकाज्ञानस्यानादिखात् । नापि वृति । 

आतिसिद्धघरेन्दियसननि कषजन्य-वेन॒तदुतरकारीनायास्तम्यास्तद्धम्वायोगात् । 

आति विनैव वटादिनत्ते चानारोपिततेन सतव्यलापातात् । नच वाच्यमज्ञानोगा - 

दानकस्वेतनैव भिभ्राव्वसिद्धिरिति । दष्टिखष्ि पक्षपरिव्यागापात्तात् । सनज्ञानन्येवा- 

दाप्यसिद्धया तद्मादानकखस्य दृूरापास्तसात् । सुदुपादनकतेन स्वेजनसिद्धम्य 

तस्याज्ञानोपादानकस्वस्यापि कल्पने कल्पनागौरवात् । सोपादानकत्वमाले गनि 

व्यत्वरामेऽपि मिथ्यास्वाखमात् । अनादे काखदेरमिथ्याखापातात् । अक्ञन- 

स्याज्ञानानुपादानकस्वेन शुद्धसाक्षिविषयत्वेन चानन्दादिवस्समावित्व्यखम्य स्वो- 

पादेये मिथ्याखासमपैकस्वाच्च । नच शुद्धसाक्षिविषयत्वमसिद्धम् । जन्तनस्य 

प्रातोतिकतयाऽद्गीङतघ्य खोेासूधमवि्यमानव्येनोदधिवत साक्षिण यद्धत्वा- 

हाने । ननु गृह्यमाणमेवाज्ञाने जपाकुमुममिव साक्षिण खोपरागास्य दोषमाधा- 

स्यतीति चेत्न । साक्षिणा गृह्यमाणम्ाने स्वयेपत्साक्षिणि दोषावायक दोषाधाने 
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च दोषिणा तेनान्ञानम्णे ज्ञातैकसदज्ञानमिव्यन्योन्याश्रयात् । जप! कुमुमे तुर 

हव्यं न स्फयिकसमागमसापेक्षमिति नान्योन्याश्रय । नहिं कदमस्वयसमसमय- 

भूतकर्ता कद्मस्येवद्धैतायासुपयुज्यने । अस्तु तर्हिं वाध्यर्वेनर्व सवत मि 

थ्याखमिति चेन्न ! अनारोपितत्वे बह्मवह्धाध्य्वस्येवायोगात् । बाध्यस्य शुक्ति 

रूप्यादैरायोपितस्वनियमाच्च | तरेका लिक निवेधपतियोगिप्वस्थैव बाध्यस्वमिथ्यातव- 

पतया साध्यैिष्टथाचच । अनारोपित्तस्यापि श्रव्या बाध्यत्वरसिद्धिरिंति चेत् । 

न । श्रतेरपि दृष्टानुखरेणेवाथयोधकत्वात् । न्यथा यजमानप्रस्तरत्व यागत्यव वा 

साक्षात्सवर्मसाधनव्वै श्रति- कतो न बोधयेत् ! अस्तु तर्हिं सवत्र दर्यलेनेतर वाध्य- 

1परपर्यावमिथ्याव्वस्यैव सिद्धिरिति चेत् । न । अनारोपिने जगति युक्तिश्च 

केनापि मिथ्याखस्य साधयितुमश्चक्यत्वान् ! किच किमिदं दशयस्वे बृत्तिव्याप्तव 

वा चिद्रधाप्यत्वै वा. दृशो दैविध्यादेव । नाद्य । निप्पकारकपमीरूपचरमद्त्तितिषये 

्रह्मचितन्य एव स्यद्ीव्यापि व्यसिचारान् । नहि चरमङृततश्वतन्यातिरिक्तं रिषय । 

जप्रमाखापातात् । अखण्डाथनिष्ठस्वदूपमात्रपरवेदान्तवाकयश्र गजा यास्तध्या ब्रह्म 

स्वपमानपरस्वावश्यमावाच्च | दिषयविषयिभावानिरुकया बरह्मणो बृत्तिव्याप्यस्याभावे 

तत्त एव जगतोऽपि तननेव्यसिद्धिः । त्दाकारदृतेएपि ब्घटयो साम्येन येन 

यस्यातिशय उप्पयते स तस्य विषय*इत्यादिना विकरण एव निह्कस्वाच्च | 

घटाधिष्ठानचैनन्ययोरिव बृत्तिवटयोरष्याससबन्धानुपपच्या तत्द्रृ्तिसवनिर्बाहयाय दृति 

परति विषयलम्थेवं चयाऽपि निवक्तव्यस्वाच्च । (“अन्यदेव तद्विदितादथो अविदिता 

दधि", “अङ्गो हयम पुरुष! इस्यादिश्रतिविरो वाच्च ब्रह्मणो वृ्तिविषय्रत्वमतो नव्य- 
भिचार इति चेन्न । दृ्तिविद्ितत्वे च घटादीनामधिष्ठानचेतन्यस्यापिं तञ्ज्ञानख- 
कल्पकाभावाद्धयदीनामप्यधिष्ठानचेन्येनेव विदित उ त्वन्मत इव्यसिद्धयापातात् । 
तद विषयकनवृत््या तदविद्यानिब्च्ययोगाच्च । एतच्छयैव ब्रह्मणो विदितसे श्रने 

स्वव्याष्टत्तिपरसङ्गत् । अविदितत्वे अरनेत्रेह्यणि स्वार्थास्त(धकव्वप्रसज्ञादेव । नहि 

नदीतीरे पञ्च करनि संतीति वक्व स्वविदितै नदीतीर इवं स्षाविदिते पवेता- 
ग्रऽपि तानि साधयेत् । किंच विदित्तादन्यदिति पूर्वार्धेन विषयव्वनिरासश्त्तद्यवि 

दितादन्यदिद्युत्तरमागेन द्रौ नजौ परङृतमथ सातिशयं गमयत इति न्यायेन विषय- 
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त्वस्यैव कुतो न पुन पभरष्तव- | एवं तर्हि भरते परस्परविरोध इति चेत् । तश्चवि- 
रोधाय ब्रह्मणो इष्टादष्टपपच्चभिन्न्वमेव तदर्थोऽम्तु । त्वदभिरूषितार्थाङ्गीकरि वि- 
रोधपरिहारोपायाभावात् । एकेनापरबाये च पररणेर पूर्ववाधोऽस्तु । जन्यथा “दृष्टेव 
तं सुच्यते नापरेण', “जास वारे द्रष्टव्य." “तमेव विद्धानरत इह मवति! 
इत्यादिश्चतिशतविरोधापातान् । मद्रीरया ग्यभिचारस्यापरिक्रलाच्च । ततश्च 
“ज्ञानेन समानाश्चयविषरयं साव्पमन्ञाने सिद्धमिति विवरणोक्तिविरोधापाताच्च | 
नहि ज्ञाना विषयस्वे ब्रह्मणो ज्ञानसमानविषयस्वमज्ञानस्य वक्तु शक्यते । इतश्च 
चरमवृत्तिविषयस्वं शुद्धचेतन्यस्येवेति गम्यते । “श्ञानेन समानाश्रयविषयमन्ञानमि,' 
व्युक्ते । ने हयज्ञानस्य वचैतन्यातिरिक्तं विषयः । ><्याश्रयलसविषयलमा गिनी निर्वि- 
भागवितिरेव केवलेति खोक्तिविरोघात् । अधिष्ठानाष्यप्तमादस्य रक्ष्यरुक्षक - 

भावम्य च ज़ुद्धतैतन्य एवाङ्गीकणितच्छयेव सङ्घे व्याहनेरसङ्गे उक्तार्थासिद््- 
पातेन च स्वयाऽप्यतङ्ञशचने कर्मक्पाभावमात्राथकत्वस्य वाच्यता | न हाज्ञानादि- 
जगदारोपे शुद्धादन्यदधिष्ठानम् । नापि घ्वद्पमात्रसक्षणप्चे शुद्ध न रक्ष्यम् । 

किचान्याविषयकनिष्पकारकचरमसाक्षात्कारस्य बऋह्यापि न विषयश्च्निर्विषयै 
तज्जानमेव न स्यात् । अतो न तदरप्यज्ञाननिवरदकमिस्यनिर्मोक्षपरसङ्गात् ब्ह्येष 
तद्विषयो वाच्य । तम्मासघुम्थो ददयत्वहेतोर्रद्यणि व्यभिचार । द्वितीयेऽपि कि 
साक्षाचिद्धयाप्यसवे विवक्षितमुन परंपस्या । नाऽऽ । घटादिषपश्चे ममासिद्धे । 
मामहं जानामीति साक्षिवे्य आस्मतते मद्रीस्या व्यभिचाराच्च । तवापि मते षा- 

दिञ्नमषूपे षटायधिष्ठानचैतन्येऽयिष्ठानानुङेखिभ्रमासमवाद धिष्ठानभूतचेतन्यस्या- 
पयुद्धेखावद्थभावेन तत्रैव व्यभिचारान् । नहि निराङुबनमवादी मवान् । नीखूप- 
साक्षिचैतन्यस्य चक्चुषापरोक्षत्रच्यविषयत्वेन चैतन्य एव॒ तटुदेखावरयमावात् । 
एकस्येव मुखस्य विचप्रतिनिधभाववस्पव्यव्ः पराग्मा ववचेकश्य चेतन्यक्य विषयविष- 
यिभावाङ्गीकारेऽपि बाधकाभावात् । घुखमष्टमनुभवामीव्यादिसाक्षिपनुभवेऽहमिति 
साक्षादास्मतस्वस्थेव प्रतिभासेन व्यभिचाराच्च । विशिष्ट एवास्मा साक्षिविषयो न 
केवर इति चेत् । कि तेन तथापि विरोष्यतया केवरूघ्यापि विषयस्वाव्यभावेन 

><सक्षेपश्चारीरके प्रथमाध्यायगत ३१९ तमपथमिद्रम् । 
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व्यमिचारतादवध्थ्यात् । नहि दण्डीतिज्ञानस्य देवदत्तो न विषय । अन्याविप्रयक- 

चेतन्यविषयत्वस्य च धरस्वदेशकाखादि विषयकञचम विषये घटेऽप्यमावेन पुनरसिद्धे । 
न यं घट इव्यादौ षटमालं भासते । मामहं न जानामीति व्वदभिमतमवरूपा- 
ज्ञानज्ञाने साक्षिणि मामिष्यज्ञानावच्छेदकनिर्विंशेषचैतन्यम्योषठेखाङ्गीकारेण त्वदुक्त- 

रीव्येव व्यभिचाराच्च । न ज्ञान वच्छेक चेतन्यातिरिक्तेन ज्ञायने । पमाणवृत्तिवि- 
रुद्धत्वादज्ञानस्य }! सवत्र चितश्िदवभास्यत्वमेव न विष्रयत्वभिति चेन् । तहि 
इण्टदययो संबन्धानुपप्तिपक्चे दगध्यप्तत्वमेव्र हर्यस्य न इ गविषयत्वमित्यसिद्धि । 
अवभास्यत्वातिरिक्तिविषयत्वाभावात् । उक्तरीत्या बाधकाभाव } किच टग्दय- 

योः संबन्धान्यथानुपपत्याऽध्या समेव संबन्ध वदतस्तव मते चिद्धथाप्यलं नाम 

चिद ध्यस्तत्वमेवापतितमिति कथमिद साध्यावििष्ट तलेव हेतूक्रियते । तस्मादवि- 
चारितरमणीयेतरेयं परपरिकस्पितपक्रिया । न द्वितीय । अखण्डाथनिष्ठवाक्यश्रवण- 
जन्यत्रत्यनुन्यवसायखूपस्ाक्षिविषयेऽखण्डास्मन्येव भ्यसिचारात् । इतरथा खडुक्त- 
मथमज्ञासिषमिति कथ प्रतित्रूयात् । छक्षात्साक्षिविषये ज्ञानाज्ञानसुखदु खादाव- 
सिद्धशधापाताचच । तदभिमतदग्दयसषबन्धाघरकव्वना प्रयोजकत्वाच्च । जतएव न 
जडत्वादिनाऽपि तस्सिद्धि- । किचोक्तरीत्या घटसल्िहृष्टचक्चुजन्यापरोक्षव्रच्याऽनाय- 

जञाने निवृते तदुच्तरकारुं घटावभासनसमथस्याधिष्ठानचेनन्यस्य परासि द्भवरकस्प- 
क्रमत्वानुपपत्त्याऽन्यस्य चाध्यासाख्यव्वदमिमतस्ंबन्धाहेञ्नमम्य पुतयमसमभवेन 
घटादि परपश्च्यापि ब्रह्मवदनघ्यस्तव्वावरथभावादनध्यम्तयोश्य बरह्मजगतोजडाजडस्वा- 

दिना वेरक्षण्यमात्रसिद्धावपि मिथ्यालासिद्धेः । नहि जडवादिकं मिथ्याभूत- 
सक्तिरजतसाधारणमिव्येतवताऽनष्यस्तस्यापि घरादेर्मिथ्याव्वं साधयेत् । तथासति 
शुक्तिलकरुसाधारणमधिष्ठानत्व खद्रीस्या ब्रह्मणोऽपि कुतो न मिभ्यात्वसाधकम् । 
घटादि जडपदाथसाश्ारण पदाथसवं वा कुतो न ब्रह्मगो जडत्वादि्ाधकम् । चेत- 
नस्य सतो जडत्व विरुद्ध चेत्तदयनध्यस्तस्य सतो मिध्यात्वमपि विरुढमिति संतो- 
ग्यम् । अतएव मिथ्याखपतिपादकतया प्रतीयमानश्चतिवचनानामप्यर्थान्तरमाव- 
र्यकन् । उक्तरीप्या ब्रह्मण इवानारोपितस्य स्वभावसिद्धस्य जगतः परमाणक्चतेना- 
प्यन्यथीकठुमशक्यत्वात् । न ह्यनारोपसिद्धो घट ॒श्रति्नेनापि पट. क्रियने । 
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नापि तथाविधो यजमानः श्रव्याऽपि प्रस्तरीक्तियने ! श्रतिनाधान्न ब्रह्ममिथ्याघसि- 

द्विरिति चेव । तर्हिं तत एव न जगनिमिथ्याखसिद्धिरपि । सस्यलश्चतेख्मयत्र 
साम्यात् । सव्यत्वश्चनेरेव बाधो ऽप्युमयत्र सम. । किच किमेतदनुमानविरोधाच्छरति- 
बाध उत श्रव्यतरविसेधात् ¦ नाय । अन्योन्याश्रयात् ! न द्वितीय । भरव्यक्षादि- 
सहछृताऽऽस्मश्चस्येव तच्छरतिबाधसमवान् } नहिं घटास्िताप्रमया तदमावश्रमो न 

बाध्यते । न्वा पूर्वेणैव शिष्टवचनेनोत्तरमुन्मत्तकाक्य न वान्ये । इतरथा “ससद 
वेदमग्र जासीदि'त्यादिश्चु"या व्रह्मसत्यताश्चतिरपि बाधिता स्यात् । एनेन विमते 
घटादिकं घटो वा परमाथसन् अनारोपितम्बदूपल्वात् त्रह्मवदिति प्रव्यनुमानमपि 
सूचितमिति दव्यम् ! त्मादष्टमरसायितमनारोपिनजगतो सिध्यालम् । किच- 

घट! चवच््छिन्नचैतन्यं न जीवेचेतन्यम् । अन्त करणाख्नवच्छिन्नत्वात् । कितु बरह्म- 
चैतन्यमेव । त च घट सदा भाता । किं तदसतभावितावरणक्पनया । 

कथ तदहममहमाव्यवशाराज्ञानादिकमित्ति देन् ! न । अचिष्ठानव्रहमचेतन्यस्य स्- 
तया न कथचिन्, जीकस्य तु स्वप्ताक्लिणि स्वृतो वा घटदेरनवमासादेव । 

जधिष्ठानावरकाज्ञानायावे कथ घराध्यास इति चेत् । च्िमध्यासपदेन धसंदि- 

ज्ञानच्यते । उत घरादिखूपोऽथ । नाच ! चेतन्यभरकाश्चस्वमावादेवोपपत्ते । नहि 

दीप स्वप्रभयाऽ्थपकाशने तम साचित्यमपेश्षते । ववयाऽप्यथप्रकाजनाथमविधा- 

निवसेरेवाशितसाच्च ! दोषो हि जन्यन्ञाने कथचिदपेश्च्यते । निव्यज्ञाने तु साक्षिणि 

किमनुपकारिणा तेन । अतो दषतथाऽपि न तस्योपयोग । न द्वितीय । जजञान- 

वदेवोपपत्ते । नहि चिस्यज्ञानषूपार्थाध्याश्षवटनाथमज्ञानमनुश्चियते । निरविशेषचि- 

दाशभ्रितलाङ्धीकारात् । भज्ञानाभावे कथं निह्पदाना षटादिष्टरिति चेन्न । 

सृदाथपाद्ानस्य सश्रजनसिद्धस्वात् । खयाऽपि “यथा सोम्यैकेन श्रसिपडनेः"तयादि- 

भ्रतिव्याख्यानसमये म्रदपादानखस्येवाङ्गीकृतस्वाच्च ¦ कथ तर्हिं घरादेर्मिथ्यासखमिति 

चेन् । -तद्धि तैकाङ्िकनिषेधप्रतियोगिखम् । तच्च तदथप्रतिपादकप्रमाणसद्धाः 

स्यान्नो चेन्न स्यादेव । तत्र किमज्ञानेन । यच्ानात्माज्ञानपक्षे दूषणमुक्तं «अज्ञान 

>९८त, पु, १०९. प, २५) “एकाज्ञानवादे तन्निधृ्त(वज्ञानाननुमवभक्ङ्ग)ऽ 

त शद । कल्यनागोरवपसङ्गान्न मेदकस्पने त्यस्य प्रतिपदमिदम् ॥ 
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स्थेकस्वे पुनम्तत्र ्नमानुगपचिषतङ्ग । अनेकत्वे कल्पनागौरवमिति । तचेतन्या- 
जञानपक्षेऽपि समानम् । ‡एकपस्येवावम्थवेचिन्येण समाधानमनासन्यपि स्षमानम् । 
इुक्छिमहं न जानामीति कल्पनामूरपत्यक्षप्य साधजनीनवात् । व्वदभिमतटुत्तयव- 
च्छिन्नचेतन्यनिष्ठाज्ञाने शुक्तिमाघ्रकर्पकत्वेऽपि तंचेतन्यवेह्ान्त करणा दि कर्पक- 
स्वस्य ्वद्रील्यैवामावेनैतावन्तं कारुं शुक्तयवच्छिचचेतन्यमदं नाज्ञासिषमिति त्ये. 
वानुभवासंभवेनोक्तरीत्याऽन्येषामेतादश्चानुभवादशनेन च तवैव कल्पनागौरवम् । 
तस्मात्न वम्तुतत्वविवरणमिदं विचरण कितु स्वाज्ञानविकलभणविवरणमेवेव्यरूमति- 
सङ्गेन । अपिच स्वाचरकाज्ञाननिहरणाय प्रागेव वियमानाथसचिकषसापेक्षा- 
परोक्षवृतेरुततरत्र घरायथसुद्धिखत्तत्तद धिष्ठानचैतन्थ न तेषां कल्पको अरम. । अर्थानां 
प्रागेव सिद्धस्वात् । नापि तत्तदपरोक्षघ्त्तिम्तत्तद्धम । सनिक्रघरकतया ऽर्था 
पागेव स्वात् । नापि योगपरमावोषोहङ्ितम् । अतएव सन्निकर्षानपेक्ष योगि- 
प्रत्यक्षमेव विश्चमरम । तदुदयादपि प्रागेव सतां महीमहीधरादीना स्वदैटगेद्ादीना 
खोत्यत्यनन्तरमपि योगपमावासपागम्मदादिवतेरेव इष्टानां योगपरभावोत्तरकारेऽपि 
सचिष्रृष्टाक्षरेव गृहीतानां स्वसमीपम्थपद्रर्थानां च तद्धमकल्ितव्वायोगात् । 
चिप्ङृष्टपदार्थानां चा्थसन्निकरषमत्रासमवेऽपि समीपस्थपदाश्चवत्पागेव तत्त तत्र 
सतामुेखो नतु शक्तिषूप्यादीनामिव त्त्रासताम् । एवं सति योगजधश्रस्य का- 
चाद्विदोषवत् अगहेतुत्वापातात् । तथाच साधु समाहित्त योगशाम्म् । यतोऽवि- 
याकामकमजनिताहंममतादिमासारिकनानाअ्मविच्छेदम्ख्साधने योगं चिश्व्रमे 
विनियुङ्छमे । कंचतादशयोगपमावोपेतंम्तव योगीश्वरो वा घटे कपा इव सतायपि 
कुतो न पश्येन् । तलाविधमानत्वाच््तर्हिं तत्र तत्र विद्यमानखमपि योगिनामीश्वर- 
स्य च ददान उपयोगीच्युक्त स्यात् । तथाच न ते भवदुपकाराय भ्राम्येरन् । एते- 
नेश्वर्पव्यक्षवर्तिरेव विश्वम इत्यप्यपास्तम् । “ध्य ई क्षिताऽहं रदितोऽप्यसरतो ` 
म्बतेजसाऽपास्ततमोभिदाञ्म"इति भागवतोक्तिविरोधात् । किचिद्धान्तेभ्योऽस्म- 
दा दिभ्योऽप्यखिकनगदष्ट्तया तवद्रीत्या महाश्रान्ते तस्िननीश्वरव्वस्थेवामावपक्ङ्गाञ्च । व 

(वि. पु. १०९. प, ६) ““मूखाज्ञानस्येवावम्थामेदा रजताथपादानानि 
खक्तिकादिज्ञाने सहाध्यासेन निवरवन्ते+व्यनेनेव्य्थ 
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स्वाश्रयाव्यामोहकमायाश्रयत्वेनाभिमतस्य वस्य भ्रातिरेवायोगेन निरदोष्व्ञतदषटिट 
जगति मायाचिपरिकदतन्द्रजाङिकवदारोपितत्वस्याप्यस्तभवेन कथ नानारोपितं 

जमन् । वषटराथयथिष्ठानतैतन्येन घरादिवृत्तिमिर्वा मायया वा नगदारोपस्यासभ- 

वात् । प्रकारान्तेण जगदारोपम्य परेणाप्यनङ्गीकारात् । किंचात करणक्राङाचयन- 

पेक्षम्यानायविद्यापरिरुड्धस्य चैतन्यरूपश्नमम्येदंपू्ैकल्वास्षभवेन तन्मात्रसिद्धस्य 

जगतोऽप्यनादित्वपसङ्गात् । अन्यथा चिन्मा्तञनमसि द्धाविच्याया अप्यनादिखासम- 

वात् । अविधाऽनादितोऽप्यस्ति न जगदिति चेत् । क भ्रमादस्ति उत स्वरूपेभः 

नाद । जगतोऽपि साम्यात् । न द्वितीय । एवं सति तस्या एव सत्वापत्या 

तदपादानकजगतोऽपि सच्वपकषङ्गात् । अध्यासघ्याज्ञानोषादानकपदाथमाल्विषय 

त्वनियमस्तवज्ञान एव मञ्च । अज्ञानम्य स्वयमेव दोषतया दोषख्यतदयपेक्षायामपि 

म्वम्थेव स्वोषादानलायोगेनोपादानतयाऽन्ञानान्तरापेक्षाया अवजनीयस्वात् ।! अना- 

दितेन तदनपेक्षा तुभयत्र समा । नन्वन्ञानानुपरादानकसवे जगद्ध्यापतम्य कथ 

जञानेन निव्तिरिति चेत् । मास्तु तरि ज्ञानेन निषर्ति । तदुपादानकस्यापि 

घराद्धे मुद्धेण निवृ्तिदश्चनात्तदुपादानकजगतोऽन्येन निवत्त कतो नेष्यते । 

“मूयश्चानते विश्वमायानिवृ्ि' रिति श्रतिम्तु विशवभरमहेतुमूतमायाःमालनिडृत्त- 

पराऽम्तु । ज्ञानेनाज्ञाननागे तच्निमित्तञ्रमविच्छेदेन आंतिमात्रसिद्धजगर्नाश्सम- 

वाच्च । अपिचावृतस्य ब्रह्मचेतन्यस्य घटाविष्ठानचेतन्यप्तम(नोगक्षेमत्तया ऽना वृतस्य च 

दोषासष्ङ्ृतखेनोभयथाऽपि निश्चभरमच्वायोगा्च । सनाचज्ञानवादे तदानीमनादृतस्यव 

तत्य मध्य ञब्रतस्वासमवाच्च । अधिष्ठानावरकम्यवाज्ञानस्य तच्तद्धमदेतुव्वस्य 

रजतजमादौ दश्चनाच्च ) इदानीं सृञ्यमानघरादिन्नमसस्य सवैथाऽयोगात् । किच 

शर स्विषयकापरोक्ज्ञानवाच्नवा । न तावद्धितीय- । उक्तवचनविरोधात् । चि 

चित्रानन्तजगत्ककु" सधिज्ञावदयेमावाच् । व्वयाऽपि श्ु्युक्तसवञताया कथचिनि- 

वाह्यखाच्च ,„। नच गच्य आातिसिद्धजगन्मात्रष वेनत तम्य सविक्ञष् न भद 

ततद्रण्ल्वेनेति । 'सर्यान्मा सवदशन '' “स सृहगुपद्रष्ट' "ति प्रा गुक्तासकु। चत- 

सदरषन्वाथकवचनेषु वृथा सकोचाश्चय्रणापातात् । भ्यो ब्रह्माण विद्रघाति मयो 

वै वेद्रन्धरहि गोस्यस्मा''इद्यादितिष्यृतिमसयन्मूरूपेगानन्
त द्र रशोशतव्योप- 
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बृहितपश्चरात्रसष्टरवतारिषु च हयभ्रीवादिरूपेण ब्रह्मादीन्भति सकरुतत्वसारसगरहष- 
नन्तवेदोपदेशर्वदन्यासखूपेण चदुर्वेदविभागस्य श्रीक्ृष्णरूपेण चाजुनादीन्परति स- 
क्षाद्रीवोपनिषदथकगीतादिशास्वभागस्य ^तेषामेवानुकंपाथमहमन्ञानजं त्म. । 

नाश्चयाम्यास्मभावम्थो ज्ञानदीपेन भास्वता''इतिवचनात्परतस्वावरकानज्ञानतम खण्डन- 

प्रचडस्य किं बहुना । दयासखूपेणेव मवद्वयाख्येवव्रह्ममीमांसाप्रणयनादज्ञानतम समु- 

म्मूखनेऽतिज्ञौण्डमार्ताण्डस्य नारायणस्य न परतत्वविषयिणी इष्िरिति वद स्त्वमन्धे 
तमसि कथ न पते" । नाऽऽ. | अरोषविरोषविशिष्टतया दष्टाधिष्ठानपरमेश्वरटष्टि- 
गोचरप्रपश्चम्य कदा ऽप्यवाध्यत्वावर्यभावेन न परमेश्वर जगद्धांतिसिद्धम् । किंतु 

तव श्यास्रमेवेद आंतिनिवद्धम । एतेनापि माम्तु तद्यरिपितस पतिपन्नोपाधौ नि- 
वेधपरतियोगिस्वदखूपवाध्यस्वेनेव मिथ्यात्वं सेत्स्यतीति निरस्तम् । विद्यमानविरोष- 

विशिष्टतया ऽविष्ठानापरोक्चप्रमा हि बाध 1 स च सवज्ञतया दष्टाधिष्ठानविरेषपर- 

मेश्वरदृष्टिगोचे जगति नावकाशं कुभमत इच्यवाध्यसवम्येव कामात् । नच परमेश्वर- 

स्यापि दग्धपटायमानं किंचिरज्ञानमस्ि, अतो न सम्यगधिष्ठानज्ञानमिति वाच्यम् । 

““'विङ्ल्मानया यम्य स्थातुमीक्षापथेऽमुया । विमोहिता विकत्थन्ते ममाहस्िति 

ुर्धिय ?'इति भागवतोक्तया भगवदृष्टिपातस्थकेऽपि स्थातुमसमथस्य तम्य भगवति 
ठेकातोऽप्यवम्थानम्य दूरापाम्तत्वात् । उक्तवचनैरसङुचिनमवदरष्टरनन्तवेदोपदेष्टुरसख्ये- 
यपच्चरातरपुराणमारतत्रह्ममीमांसाकदुः स्वध्यातृजनाज्ञानगन्धम्थाप्यपहतुरमेचज्ञाने- 

कापनोयसंबन्वच्छे्तः कतुमकतुमन्यथाकतु समथस्य स्वदशनमाल्ण परिहता- 
ज्ञानविपययमवसंथयपापा्यनथ्य परगेश्वरस्याल्पमप्यन्ञाने प्रख्या्िदग्धभस्मीनूत- 
कल्ान्तमारुतोद्धूतपरायमानभिष्येव वक्तु युक्तम । ““भिद्यने हृदयम्रन्थिच्छि्यन्त 
सवसंशया । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दष्ट एवात्मनीश्वर' "इति हि स्मृति" । ताहशा- 

ज्ञानस्यासिरस्वविषयञ्जममात्रसपादकस्य परतस्वज्ञानापतिघातकववाच्च । नहि दग्ध 

पर. क्षीतातपवाताण्डारी । किंतु स्वानि पटञ्चममातरेतुरेव । कथ तर्हिं मचता- 

मपि मते जीवन्मुक्तानामवस्थानमिति चेत् | प्रारनञ्धकर्मवशादिति ब्रमः } रेषां 
च मोगेकनादयत्वादेवावस्थानम् । नतवज्ञानङृततस्वज्ञानपतिबन्धादितिः शास्र एव 

निर्णीततवातु । जपिचास्पतरस्य त्य कदा चित्कचिक्किचिद्धममालहेतुरवसतमवेऽपि 
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सावदेशिकसार्वंकाङिकमकरूपदार्थविषयदीर्धभ्रमहेतुच्यायोगात् । असंमावनावि- 
परीतमावनामात्रनिवतकप्रोक्षज्ञानदपमनननिदिष्यासनानिवत्यस्येश्वरेण जनितापरो- 

क्षक्धानमालनिवव्यस्येश्वरे कस्माच्च निदृत्ति । नहि तस्य स्वसृष्टस्वविनेयजनेषु 
कश्चिदुगाध्यायीकत्य सखोपदिष्टविचाभ्यास्तः केनापि शक्यते वक्तम् । कथं तर्हि 
सांदीपनियुखात्तम्य वि्याभ्यास इति चेच । मनुभ्यविडघनाथत्वात् । उक्त हि 

भागवते “प्रमवो सत्रवि्यानां सवन्ञो जगदीधरौ । नान्यस्सिद्धमर ज्ञान गृहमानो 
नरेदितैः । जथो गुख्कुखवासमिच्छंरावुपजगमतुरि"?ति । नच वाच्ये न परमेश्वरोऽ- 
स्िस्ाधारतवा जगद्पदयतीति । एव तर्हिं तम्याातत्वेन तन्मते जगत्कल्यका- 
मावपरसङ्गात् । जगन्नाश्कदहिरण्याक्षादिदेस्यव्रवाधथमवतारायोगाच् । तम्मात्सव- 
विषयकनिदषपरमेश्वरटष्टिदष्ठमत एव वाघक्सवेनामिमताथिष्ठानविरोषापरोक्षप्रमाया- 

मप्यस्तिनया प्रमितमिदर विश्वमवाध्यमेतरेति ¦ तथाच पयोगा । षट परमथिसन् 

स्वाध्यो वा दष्टाधिष्ठानविशेषस्य परमेश्वरम्यास्िष्वप्रक।रकदष्टिविशेभ्यत्वात्ता्श्च- 
परमेश्वरेणास्तिव्वाघास्तणा प्रतीतत्वात्, चक्षु सयोगित्वात्, सदुषादानकत्वात्, 
हूपवत्तात्, प्रथवुध्रोदराकारलव्वात् , अम्मदाचपरोक्षव्र्तिविरोष्यखात्, अक्ञाननि- 
वृत्तावप्यवरिष्यमाणत्वात्, घरपदाथव्वात्, अथक्रियाकारित्वात् , कारणत्वात्, 

म्यतिरेकेणारोपितवरवदवित्यनुमानानामप्यनेनेव सूचितत्वात् 1 अपिचाज्ञानमात्रानु- 

पादानकम्वरूपत्वात्, ब्रह्मदित्यन्वयव्यतिेकिणो व्यावहारिकपदाथेमाते प्रयोक्त 
शक्यत्वाच्च ! विमत न सदसद्धिरुक्षणम् प्रतीयमानत्वानु व्यत्रहवियमाणत्वात् 

बरह्मवदिव्या दिकेवरान्दयिनोऽपि सचस्वा ! नच परमाथेसतवमवाध्यत्वे वा 

व्यावहारिकं ममाप्यस्तीति सिद्धसाधनमिति वाच्यव । ब्रह्म्णि श्रुव्यादिसिद्धस्य 

्रह्मखूपस्य परमाथ्चसच्वस्य स्वन्मने ता हनगतेऽपि त्य स्वरूपत एव परमाथसच्वसि- 

द्विवदस्माकमपि तावतैगमीष्टसिद्ध । पमाण्यास्यारोपित्ताथमादाय सिद्धक्षाघन- 

तायामारोपितवहयादे सत सौरभ्येनानुमानमादोच्छेद्रापाताच । व्यावहारिकस्य 

चा रोपितरूपत्वेऽस्मदिष्टसिद्धरन्यूनसात् । मवदनुमानदितश्च्यादिषु चारोपिता 

द्वेतादिकमादाय मयाऽपि सिद्धसाघनताया वक्त शक्यसेन सव्यवहारविरोपप्रस 

ङ्ाष्व | अपिव विमता वा सुक्तिववेन परमथुक्तिवेन वाऽभिमताऽवियानिडत्तिमख- 
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वियानिवृत्ति्वा सविरासाविद्यानिवृततिर्वा प्रपव्ठप्तमानकारीना, जीवेश्वरमेदसमान- 
काटीनां ईश्वरसार्व्ञादिभावखूपधर्मेसमानकारीना, निव्त्तितवात् धघटनिच्रत्तिवत् 

इत्यादीन्यप्यनुमानान्युन्ेयानि । नच बहजीववादे सिद्धसाधनमिति वाच्यम् । 

तस्यापि परमसुक्तयनन्तरं जगन्माचाभावस्याभिमतत्वात् । अन्यथा जगदपवादस्या- 

नाचन्तत्वेन जगरपव्यताऽपरिहरान् ! अपिच उक्ताविघानिवृत्ति" मेदसमानाधि- 
करणा निवृत्तिस्वात् धटनिवृत्तिवत् । दुद्धनरह्ममेदसमानाधिकरणा वा अविद्या- 

ध्वसत्वात् इन्दार्नीतना विचाध्वसवत् । विमत आवत्यतिकदुःखष्वस शुदधन्रह्मभेद- 

समानाधिकरण. दु खध्वसत्वादिदा्नीतनदु खध्वैसवदिव्यपि प्रयोग्षभवात् न 
काऽप्यनुपपत्ति । कर्थं तदहं “नेह नानाऽस्ति किचन, “एकमेवा द्वितीय! “सवं 
खद्छिदं ब्रह्म" “स भास्मातत्तमसीः"व्यादि श्वव्यथ इति चेत् । अत्र रूम । 
प्र्ृत्यादिघरपराघयनन्तानन्तजडपदाथमात्रधर्मिणो खूपरसगन्धस्पशक्रिया्या जात 
त्वनडत्वानिव्यत्वाचाश्च धर्मा प्राकृता चेतन्यपरतियोमिका- अन्योन्यप्रतियोगिका 
मेदा सव्यनन्ताः । ते च स्वधर्मिषु तेषु तेषु जडष्वेव तिष्ठन्ति न ब्रह्मणीति स्रमत- 

संमतम् । अखण्डैकरसनिर्विंशेषचेतन्यवरा दिनम्तव मते स्वैथा जडजगद्धर्मिक एव 
भेदादिधर्मपरपश्च. । यद्यपि अवच्छेदकमेदादवच्छिन्नचेतन्यश्याप्यस्ि मेदः । 
तथाऽपि भयोजकीभूतावच्छेदकसेदो जडजगत एव॒ । छपरसादिस्तु न कथचिद- 
पि । चेतन्यगतस्य च रस्या इह नेति ब्र्मणि निषे घटो छूपी क्षीरं मधुरं गन्धव- 
तकुघुम, उष्णो वह्नि चरति प्रदीप जडो घर इत्या्याकारिण घट पटो न 
स्तम स्तमो न नेव्याघाकारेण च पतिपच्नस्य स्वभ्योपाधौ घटस्तमादावेंकदाऽपि 
निषेधामावेन वेकाङिकिनिषेधस्य घुतरामभावान्न तरि मथ्याखमिति । नहि तेजसि 
प्रतिपन्नस्य पस्य वायो निषेषे मिथ्यात्वम् । नवा जापणे प्रतिपन्नस्य रजतस्य चस्वरे 
निषेवो वाध. ¦! अपितु श्युक्तौ परतिपन्नशजतम्य ञुक्तवेव निषेधवत् खो गधौ घटादावेव 
निषेषे । स च ब्रह्मणि घरादितादास्यसिद्धथ त्तरकारीनो घरपरताद।स्म्यसिद्धधत्तर- 
काछीनो वेत्ति न कदाऽपि स्यात् । तवापि मते अर्थं घर इत्यत्राधिष्ठानतया पूरवे 
कथचिच्चतन्यभानेऽपि घटो जात पटो ध्वस्त पसे छपी पटो न घटो भिन्न इत्यादिषु 
न चतन्यभानमङ्गोकाराहष । तथा सति अय घर इव्यत्ोभयवापि चेतन्यभानपसङ्केन 
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पोनर्त्यापातात् । चैतन्यस्यापि अडत्वरूपित्वाघापाताच्च । स्माकं तु नोभयत्रापि 
चेतन्यभानम् 1 अय घट इति हि घरपतीत्याकार । तव्ायभिषेतदेलकाख्वर्तित्व- 
मुद्िख्यते । देभश्च सूतल्कपाखादिर्म ब्रह्म । घट इति घटत्ववच्वम् । तथ। चौपनिषद- 
नीरूपव्रह्मणश्चा्चुपज्ञाने न क्थवचिदुदधेख । कारस्य तु सान््युपनीतस्य भानमिति 
न कंच्िहोष । व्वयाऽप्यस्प्वरणानुमरणमेवावस्य कायम् । सोऽय देवदत्त इत्यत्र 

विरद्धांशव्यागेन स्वरूपमालैक्य निदशयता तदेलकाल्वर्सिसेतदेषकाख्वर्तित्वयोरवं 
तदिर्दपदाथलाङ्गीकारात् 1 आऽऽविपारुगोषारु प्रसिद्धानुभवस्य स्वभक्रियानुसारेण 

व्याख्यानायोगाचच । एनेन धर्मिण एव नडइषपच्चस्य बधे तद्धभमूतदख्यादिपपच्च- 

स्थापि बाध करतपराय इति निरस्तम् । धर्मिण पपच्चस्याप्यनया श्रव्या खोपापित्वेन 
प्रतिपन्नव्रह्मणि निपेषेऽप्यय घट इस्यादि सावजनीनपरतिपत्तावुगाधितयाऽयमिस्यत्र प्रती- 

यमानदेशकार्योरनिषेषेन प्रतिपनोपाधौ लेकाकिकिनिरेधपतियोमिखख्पवाधाल- 
मात् । देनकाल्योरप्यये देशः अय कार इति प्रतीयमानयोः नित्यविभ्वो- 

व्यक्तिभेदेन स्वनिर्वाहकतया वा देशकारवेवोषाधिरिति न बरह्मणि निबेधो बाध । 
एवच जडमात्रनिष्ठप्राङ्तषूपरपगन्धा दिगर्मभरष्चस्य जडजगद्धमि कमेदषमुदायस्य 

वाऽनया श्रव्या तदनधिकरण ब्रह्मणि निष्रच॒तस्मस्यस्वोपयोभ्येव न प्रति ङ्ग 
इस्यधमवरसित भारस्य । ननु श्रुग्यादो ब्रह्मापि जगदुपाधि प्रतीयते । अतस्तत्र 
निषेध कथचन वध हृति चेन्न । आतिप्रतिपन्नापाघोौ निषरेघो वा वाध ¦ उत- 
प्रमाणपतिषन्नोपाधौ । न तावह्टितीय । तादशोषाधो निषेघस्येवायोगात् } नहिं 

रजतमापणे निषिध्यत 1 किंतु आतिपरतिपन्नोषाथौ शक्तावेव नेद रजतमिति । न 

पथम । मूढजनानामय घट इस्यदिपरतीतिर्हिं भराति । तन्न चोपाधि काखदिरेव 

प्रतीयते । तसिश्च निषेधाभावाच्न छपमिभ्यास्वसिद्धि । ननु श्वतिप्रतीतिरपि 
आतिरतो ब्रह्मापि आतिभरतिपन्नोपाथिरिति चेन्न ¦ कि तन्मत्रवर्तित्वेन परतीयने 

जगत् । येन मिध्याखमाश्चास्येतापि । उतोमयवर्तिखेन । न प्रथम् ! यत 

प्रत्यक्षादिना दे्चकाख्वरविस्वेनापि प्रतीयते । मानत्वात् } श्रतावपि “ध्यर्किचिन् 

जगत्या जगदिति स्यापि जगत. पक्कतिवर्तिताया वणात् । न द्वितीयः । 

तद्रो श्चस्या निषेवेऽपि इतरांोऽनिषेषेन सस्यस्वक्षमवात् । न द्युमयनि्ठतया 
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परतीतदण्डन्येकनिष्ठत्ववाये परपुरषकरघृतो दण्ड एवादण्डो मवति । न वा युनापुज- 

वहो वहि्नमे एकांशवाधेऽपराणस्थो वहिरवह्िमवति । न ह्यव द्विस्वादिवह्या - 

सजञ्यवृततिध्रः । येनैकल निषेधेऽपि निषेध स्यात् । नच वाच्यमपरांशपतीतिरपि 

आंतिरिति । कि वाधकवश्चद्धातिख्त तृष्णीं । नाऽञय । उक्तविधया बाधका 

भावात् । न द्वितीय । मवदसमिमतचरमप्रमाया अपि आंतिलप्रसज्गात् । ननु 

मवतामपि मते सर्वाधार बरह्मणि क्थ जडनिष्ठवमप्रपच्चनिषेवोऽनुकूरु इति चेन्न । 
किमस्माकं श्रत्यर्थानुपपत्ति शङ्कसे । उत वस्तुखिति विचारयति । नाऽऽ । 

्रस्यथम्यास्मामिरन्य्ैव वक्ष्यमाणत्वात् । इद तु स्वस्पक्रिययापि तव नेयं आ्रति- 

मिथ्यालसमथ्नसमर्थेति तवेवानुपपत्तिषरदशनष् । न द्वितीयः । नहिं सर्वाधारत्व 
वदन्तोऽपि वये जडनिष्ठजडव्वा निव्यत्वचेतनमिन्नसवपाङ्ृतदख्परसादिकमपि परमेश्वर- 

गत्तमिति वदामोऽपितु तत्र तवापि कतरैखनियामकस्वादिना भगवत स्वातच्यमेव । 
तदुक्त भगवस्पादैरेव ““स्वातन्न्यं तद्धतस्वं च शब्दवृत्ते कारणमिति । अन्यथा 
““अस्थूरमनण्वहूस्वै! “निरनिष्टो निरवथ'इत्या दिबहुश्तिस्मृतिवि शेधात् । व्यव- 
हारसाङ्कर्यापाताच्च । युक्तं चेतत् । नहि सर्वाधार कारु इत्येतावता मूमेरसाधारण- 
धर्मो गन्धोऽपि कारूगत्त तस्यापि प्रथिवीलापातात् 1 नवा शुद्धमास्वरं रूपं तनिष्ठ 

चाष्चुषल्वापातात् । किचाये घट इत्यत्राधिष्ठानतया चतन्यभानाङ्खीकारेऽपि नेय 
श्रतिधर्मिंपपश्चयाधिका 1 तथाहि । जधिष्ठानमूतशुक्तिरेव स्वावरकाविद्यापरिणाम 

रूपरजतात्मना पतीयने “द रजत" मिति । तथा ऽधिष्ठानचेतन्थमेव स्वा विद्यापरि 

णतघरा दिभविन विवतंने “अयं घट 'इत्या्या करणेति तव मतम् । नतु बरह्मणि घट 

इति वाऽसिन् घट इति वा जाघाराषेयमा्वेन ब्रह्मणि जगदारोप- । तथाऽननु- 

मवात् ! प्रस्युत पुरे पौरा, जनपदे जना , वने वन्या , जरे यादासीप्यादौ भूते 
घट. कपाङे घट तंतुष्ु पट. तटाके जरूमिच्दो चान्याधारतयेव जडाजडप्रपञ्चस्य 

प्रतीते । अन्यथा (शा, मा. पु. ७६ प. १) # अन्योन्यसिन्नन्योन्यासकता- 

मध्यस्य # इति स्ववचनविरोधात् । (छा. मा. पु ७६ षप. १) # अन्योन्यधर्मा- 
श्चाध्यप्य # इत्याधारधियमावापन्नघर्माध्यासस्य प्रथगेवाभिधानाच । तत्र च बाधक- 

ज्ञानेनापि नेद रजतमितिवन्नाय घट इति वा नेदं जगदिति वा भवितव्यम् नतु 
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ने जगदिति । तस्य जगत्तादास्यञ्नमानुकूरव्वात् । नहीदमेव रजतमिति प्रतीतो 
तत्न पुना रजताभावब्ुद्धिबाधिका । रजते रजताभावस्येष्ठव्वात् । नहि धटे घरसिष्ठ 
व्यास्माश्रयात् । किच श्ुक्तावानीतरजत्य कदाचिदवस्थानस्तभवेन ब्रह्मणि जगत, 
सस्यस्थले रजतस्येव वक्षमानतया च शुक्तौ रजतं न बरह्मणि जगन्नेति तेकाल्कि- 
निषेधायोगात् । कथं तर्हिं भवतामपि रजतम्य चिकारुनिषेध इति चेन्न । इदं 
रजतं नामून्न भवति न भविष्यतीतिभ्तदात्मरनतस्येव चिकारनिषेधाङ्गीकारात् । 

स च कचिद्धिशेषणसत््वे तादारम्यमालनिग्रेधान् । उभयासचवे उमयनिषेधात् } इह 

बरह्मणि किंचन नेति निषरेषस्तु नात्र रजतत्वमितिवद्रद्यणि आंतिप्रतिपन्नतद्धभससश- 
निषेधपर इस्येव वक्तुमुचितम् । स चोक्तरीत्या ऽनुक्रर एवेति सत्यरजने रजतस्वादिरिव 
न प्रपञ्चे तद्धप्रसतताया बाधकः । धर्मिभूतपपञ्चनिषेधस्तु एतच्छ््याकारपर्यारोच- 

नायां न रुभ्यत पएवेति न धर्मिवाधोऽतो न तसयुक्तथमबाधो ऽपि । ननु शुक्तौ 

रजतस्वनिषेषे नेदं र ज्नतमिव्यार्थिंकरजतवाधरामवद्द्मणि जगद्धमनिषेधे ब्रह्म न 
जगदिव्यपि जगद्धाधो रुभ्यत एवेति चेत् 1 रभ्यतामू । तथापि घट पटो नेद्यत्च 

धरटपरतादास्म्यमात्रवाधेऽपि घटपटाबाधवन्नाय जगदि्युक्ते जडाजडजगद्रस्षणोरमेद- 

मात्रवाघेऽपि ब्रह्मनगतोरबाधसभवात् । नेद रजतमिव्यत्र रजततत्त[दास्ययोरूभयो- 

रपि सध्रथाऽमावाज्निषेधविषयत्वमिह् तु जगतोऽथक्रियाकारिष्वसच्वान्न निषेध । नच 

वाच्य व्यावहारिकस्य न निषरेषविरोधीति । तथाक्षति घरत्रति भूतले घटो नास्तीति 

परसद्धात् । (न)म्बशकामो यजेतेति विधि(निषेध)पसज्ञाच्च । एतेन जडजगन्मात 

निषेधोऽपि न श्चव्यथ इत्युक्त भवतिं । किच बाघ्यानामपि टुक्तिषूप्यरज्ञत्पादीना 

विभिन्नमतिदोषादीनां विचित्रविपरीतपमाबाध्यानां च मेद्रपरतियोगिख ततो मेनो 

ज्ञेयत्वं वेद्यायास्तद्धर्मा धर्मिसत्तानिरपेश्षा अबाध्या एव दृष्टाः । नेदं रजतमिति 

बाधकधत्ययदशायामपि सत्वेनोषिख्यमानव्वात् । स्वस्मक्रियामाच्तस्याप्रयोजक - 

सात् । तवापि मनेऽन्योन्याभावस्य नित्यत्वेन घटध्वसानन्तरमपि विद्यमानस्य 

धर्मिसत्तानिरपेक्षसाच्च । तथाच कथचिदपि न साध्यो मेदादिधमेपपच्चवाध । 

किच श्रतिस्वारस्येनापराप्तस्य धकनेपपच्चवाधस्य घम्थमावयुक्तिसि द्धरवाज्गी कारे 

“पयश्यार्थाद्थोँ न स चोदना. इतिवचनादशरौतस्वेन शरुते. सवमिथ्थाखापरति- 
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पादकस्वापाताच्च । श्रवणानुसरिभेवापरोक्षपमायाः भाव्यत्वेन बरह्मणि किचन 

नासीव्याकारेव सा भवितुमईति । सा चोक्तरीव्या न जगद्धभवाधिका 1 जन्यानु- 

मिति परोक्षखूण नेव वाधिकेव्यवाधितघमसिद्धि । नचेश्वरेणेदमेव जगद्भ्मण्येव 

ष्टम् । तम्य श्चत्या बाधे कथ न मिथ्यात्वमिति शयं । तेनापि मयि सवेमिति 

वदता इदमिति वदता च स्वसिन्देशकाख्योश्च जगदयैनात् 1 डद्धमात्रविषयक- 

चरमप्रमया ततैव जगन्निषेधिकया ईश्वरदद्यमानजगदुपाधिषु स्वविग्रहदश्चकाटे 

स्वपि निेवेन निरुक्तमिभ्याखारामात् । किचेश्वरोऽपि चराचरदिपपश्चधारणाथं 

भूतधात्री कुवन्. तन्नान्ना ता निर्दिशन् भूवारणाय च भूघरानु छनन् तन्नाज्चा 

तांश्च तिर्दिश्न् दैव्यवधार्थं मूमाघवतरन् नवनीतादिलखामाथ पात्राणि भिदन् 

अघुरशिर-पत्त् शिरोधरं छिदन् तत्र तत्र जगत् कथ न पयेत् । स्याऽपीदम- 

वदयमङ्कीकाशरम् 1 अन्यथा स्वत्पत्रियेव सक्षाच्छरतिवाधिताथमान्रदरतवेनेश्वरस्या 

स्मदादितोऽपि महाज्नातव्वापातात ! देश्काखदिस्वखोपाघौ तत्तप्पदाथंगोचरा- 

बाधितास्यञ््नप्रसदेन जगत सव्यवखभाच्च । नहि मुजापुजे वहितव आतदृष्ट 

बाधितमियेतावता वहौ वदहि्वमपि बाधितं दृष्टम । नन्वस्मदादेरेनेश्वरभरातिपरि- 

कृल्थितस्वाच्तद्ध तिविच्छेदेन विच्छेदे कथ न जगर्धिच्छेद इति चेन्न । एवमप्य- 

इष्टनोषेन तरिसद्धजगतोऽवस्थानसभवात् । नहि क षीवर्नाश्ने तदुष्टिसिद्ध जगद्धा 
धान्यादिकं वा विनयति ! नहि शस्तद्र्टुनारे शास्लम्यापि नाशः । उक्तरीस्ये- 

दानीमनिवृत्तेशचरभाने- कदाऽपि निवृ्यसभवेनाम्मदादेरेव विच्छेदासमवाच । एतेन 

ब्रहम स्वभ्रात्या स्वसिन्नेव जगत्दयति । तस्य च श्रुत्या बे सववाध इद्यपि 
निरस्तम् । ब्रह्म घटे पं मूतर धट तंतुषु पटं श्वीरे रसं कुण्डे बदरं दण्डिनि 

दण्ड चोद्धिखति न बा । न तावह्टितीय । तत्द्धिशिष्टापरोक्ष्ञानं ब्रह्मचैतन्यमेवेति 
त्वसपक्रियाभङ्गपसङ्गात् । आचये कथ तततद्धिशिष्टज्ञानस्य श्रुत्या बाध । ब्रह्मणि 
निषेषेऽपि जह्मदृष्टतत्तदुपाधिषु घरादिष्वनिषेधात् । तथा तथाव्यवह्ारासमवाच्च | 

अपिच ज्ञीवचेतन्यनिष्ठबन्धेश्वराधीनत्वतद्धेदसुखद खमोक्छस्वादीना च कथे बाध । 
अनुपाघो ब्ह्चैतन्ये श्रत्या निपे्रेऽपि तदुपाघौ जीवचैतन्ये निषेधादशनात् । 
जीवचेतन्यस्यापि पारमार्थिकलेन धर्मिवाधपक्रियानवका शा नच विशिष्टमेव 
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दपाधिस्तच्च बाधितमिति नाच्यम् । जीवदूपम्य तम्याहमिति इदयकमसादि- 
देखोपाघो प्रतीयमानस्य तत्र निवेधाभावें बाधायोगात् । नच विरोषणबन्धादिवाषे 
तद्धिशिष्टूपजीवस्यैव बाध इति वाच्यम् । तस्येव ब्रह्मणि निषेषेऽपि जीवचैतन्येऽ 
निषेधेन बाधाप्रापेसूच्यमानतात् । त्वन्मते विशिष्टरूपे जीवे विरहोष्याञ्चस्य तह्य 

चेतन्यात्मकष्वेन तस्य च ह्मणि निषिवेऽपि भिथ्या्वाखमान् । नहि धट स्वयमेव 
स्वस्सिन्नास्ीति मिथ्या स्यात् 1 नवा दण्डिनि दण्डी नाक्तीस्येतावतता दडधेव 
चाधित । विशोषणविक्ञेष्ययोरमयोरप्युपाधिखेनेकाश्वषेऽप्यपरासोपभेरबावेन गँजा- 

पुजवहश्चो प्रतीतवहि्ववदर्वाधितव्वस्षमवात् । न हि द्विखवदिंद व्यासज्यतृत्ति । 
बन्धमोक्षयोः सामानाधिकरण्याय बन्धस्य चिन्मा्ाभितखाङ्गीकाराच्च । विरोषण- 

स्थेवाज्ञानान्त करणसुखदु खादिखपतया तस्य चात्माश्रयभिया तत्द्विशिष्टास्मक- 
लीवोपाधित्वासभवेन जीववेतन्यमात्राितव्वावदयमावाच्च ! अभेदाद्रह्यचेतन्ये निषेव 
एव चेतन्येऽपि निषेध इति चेन्न । शस्या विरुद्धधमैवाधेऽविरुद्धयेशचितन्ययोरमेद- 
सिद्धिः । तदिसद्धो चामेदेन ब्रह्मणि निषेधोऽपि खोपाधावेव निषेध इति विशुद्ध- 
घभमिथ्याल्वसिद्धिरि्यन्योन्याश्रयात् । जमेदवाक्यस्यामेदपरताया तदथ विरुद्ध- 
धभमिथ्यास्वसिद्धि । वरिसद्धो च योग्याधकतयाऽमेदवाक्यत्यामेदपरतासिद्धिरिव्य- 
न्योन्याश्रयाचच । तथाच यतिशिरोमुण्डनन्यायेन पेगायाम्यमानजगरि मथ्यात्वे 

शिखामाललमपि नोवरितमिति द्रष्टव्यम् । अपिचोद्राहृतानुमाश्रुतय तद्भतपद वणाद्विके 
च किमेकैकमुत नाना । न प्रथम ! अनङ्गीकारात् ।! अनुभवविरोधात् । पएय- 

गुदाष्टरणवेय्यश्याच्च । न द्वितीय । स्वस्पक्रिययेव श्रव्यथवाघात् । परमाथतो 

नासीव्यनेनाप्यपरमाश्चतोऽस्तीस्येव छभ्यते । तच्च व्याहतम् । अपरमाथस्वस्य बाघ- 

खूपतया तस्य च नास्िषवापरपर्यायका ख््रयनिषेधरूपव्वेन ना सितया ऽस्तीप्युक्त 

स्यात् । तवव कथ न व्याहतम् । अपिच यथाश्रुताथस्थासत्वाघापत्याऽपि पद् - 

न्तरमध्याहार्यम् । तर्हि याचमानेनापि कार्कूटमेव करतो याचनीयम्? एदमपि विश्व 

विष्वा निवारणात् । कित्वपरमात इ्येव । अनेन च परमार्थतोऽप्तीर्येव रुभ्यने 

ततश्च वेदशा स््रगुरशिष्यस्व्गापवशप्रमाणभमेयासकसकरपपच्चस्यापि महासच्मेवो- 

पपादितमिति सप्रजनखाध्यता च श्रतेः स्यात् । किमनेन विषपुच्छएदगपदाभ्या - 
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हरेण । अपरमाथतोऽस्िस्वं च सत्समयप्रा्ठमिति तच्निषेधाय परमाथत इति 
विेषणमपि साथकम् । अनादे. श्रते सादिसमयप्राप्तनिषेधकस्वे च ॒'त्द्धेक 
आहुरसदेवेदम जासीत्,? “कथमसत. सञ्ायेते'त्यादो दृष्टमिति न कञथ्चि- 
तुदरोपद्रवः । अपिच यदीये श्चतिरपि न परमाथतो ब्रह्मण्यस्ति । तर्हिं कथ तत्या 
परमा्थमूतजगदमावसाधकता । व्यावहारिकसत्वाच्वत्त्हिं परत्यक्षादिप्रमाणादपि 
कुतो न पारमार्थिकघरादिष्रपञ्चसिद्धि । पदाथवाधानेति चेन्न । उक्तरीत्या अरते- 
भिन्नविषयसवेन परत्यक्षदष्टवटादिबाधकाभावात् । श्त्या प्रव्यक्षाथस्येव परस्यक्षेण 
शत्य्थस्यापि बाधसाम्यात् । न भचिष्यतीत्यस्य कथंचिदवाघेऽपि नास्तीस्यस्य 
साक्षासखसयक्षवाधितत्वात् । नहि शाक्षातपरव्यक्षवाधित माणवकािखादिकं श्चव्या 
साध्ये । एनेनेवापोर्रयस्वेन परवा श्चतिः प्रस्यक्षवाधायारुमिस्यपि निरस्तम् । 
किंचापोर्पेयस्वेनापि हि निदोप्रतया पामाण्यमेव समथ्थने । धघटादिप्रस्यक्षे त॒ 
साक्षिणिवातिदूरत्वादिदोषाभावस्य निणयात्युतरा पामाण्यस्तमथनम् । अविचाखूप- 
दोषप््वचाप्यसिद्ध एव । शङ्क पिशाच्यास्तु सवत्र सोरुभ्येन परामाण्यस्वतम्त्ववादि- 
नस्ततो भीर्ययोगा्च । इयांस्तु विशेष ॒। तेन सवथा बाध । किववर्थान्तरपक्षेप 
एवेति । चन्द्रपादेशतवप्यक्ष तु अतिदूरत्वदोष्माहिणा साक्षिणिव पामाण्यम्रहणा- 
ननिवृततेद्तावका शमिति श्रत्या बाध्यते । वटादिपस्यक्षे तु साक्षिैव साक्षार्स्व- 
म्ाह्यघुखा दि पयन्तपरीक्षया प्रामाण्यस्यैव निर्णयान्न तच्छतेरवकाश- । ननु विधायक- 
भव्यक्षादपि निषेधिका श्चत्तिरेव प्रबङेति चेत् । अन्धकारस्थघटनिषेधकप्रत्यक्षान्न- 
दीठीरणश्चफरुससगेनिषेधकवाक्यादपि विधायकमपस्यक्षस्थैव भपावल्यदश्चनात् । 
अन्यथा एेक्यश्रतेरेव वाघापाताचच । तथाच प्रसयक्षादेरबाधितजगत्प्ाधकत्वाभावे 
तदविरोधात् चने" परमार्थबाधसाधकस्व तर्सिद्धौ च बाधासखव्यक्षादेराधितजग- 
त्साघकत्वामाव इस्यन्योन्याश्रयात् । किंच बाधान्न पारमार्थिकघरादिसिद्धिरिति 
वदताऽवाधादेव पारमार्थिकवाधसिद्धिरित्यप्युक्तं स्यात् । तथाच प्रत्यक्षसमानयोग- 
भेमश्चव्युदाहरण व्यथमापदेत । नहि स्वार्थावाघोऽपि श्रव्यर्थं । श्रुतय तु परस्य- 
क्षाधयत्वमितर न तदबाधोपयोगि । एवैच श्र्यथेमूतवाधपारमार्थिकतासाधकोऽबाधोऽ- 
भामाणिक एवेत्यत्राधात्त् प्र्यक्षा दि सिद्धधरादेरबावितत्वसिद्धि- । ननु जगद्धाधि- 
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काऽपि ्चत्ि स्वव्याद्या स्वस्यैवापरामाण्यमिया न स्वाथे बाधं बाधते । अतो 
मावेद्रेतमेव बाधितभिव्यर्थादवाधितो बाध इति चेत् । तर्हिं स्वसमानयोगक्षेमजम- 

ससत्प्रतिपादकश्चवयन्तरपरवयक्षादेरपि व्याहर्याऽभामाण्यमिया न तद्विषयजगदपि 

बाध्यताम् । अतो मावद्धैतमपि , सिध्येत् । यत्रच नेदृशी व्याहति तादृशमेव 

किचिच्छ्या बाध्यताम् । यदिच किचनश्व्दस्वारभ्याय ्चव्यर्थो बाघोऽपि बाधित 

इव्यङ्गीक्रियते तर्हिं वटाभावाभावे घटम्येव जगदमावाभावें सत्वावदयभावादिय- 

मेव ्तिभ्रगस्त्यत्वे मानम् । किव नास्तीवयत्र कटा वर्वमानमात्रनिषेधात् त्रैका- 

सिकनिषेधासिद्धिश्च । अपिच किमिद व्यावष्टारिकसत्वं नाम । किं व्यवहारोप- 

योगि सच्छमप्यस्तीति । उत सत्वेन व्यवहारमात्रमिति । नाच ! अम्मदिष्टसिद्धर- 

न्युनसात् । नच वाच्ये विद्यमानमपि तस्सच्व ब्रह्मज्ञाने सति बाध्यत इति । 

वाधम्य सत्वविनाश्चरूपतवे घटवदनिव्यव्वमात्रापतच्याऽम्मन्मतष्ान्यभावात् । त्रैका- 

लिकनिपेधखूपत्वे तु पागपि सच्वामावग्राप्त्या द्वितीयपस्षनिक्षेपात् । न द्वितीय । 

अर्थासाधक्रस्वस्य तदवम्थत्वात् ! नहि आंतिदश्ाया सेस्वेन व्यबद्टियमाण रजत 

कटकोषयोगि !"जहय्ञानासूप्रैमबाध्यतवात्ततो विशेष इति चेन्न । इहं सुदध्रविनारय- 

घटाद्राजतविनाद्यघरम्य विरोषादश्चनान् । तवापि मते ब्रह्मज्ञानपथन्तमनुवतमान- 

भ्रमविषयनमोनीलिश्न सिद्धधूमवखनैस्यादेवुत्वद शनात् । तादशदेहास्मेक्येन देहे 
चेतनत्वाददीनाचचच ¡ किच (रमा सर्वा प्रजा" सदायतना- सस्तिष्ठा ›› ““एको 

दाधार भुवनानि दिश्वा'' ध्वविश्र स्प्यः ध्याथातथ्यतोऽर्थान्न्यदधाच्छाश्वतीम्य 

समास्य ›› इत्यादि श्रत्या ब्रह्मणि प्रतीतजगर्म्वरूपम्य ` "परो दिवा पर एना प्रथिव्या 

परो देवेभिरुरैय॑दसि'इस्यादिश्च्या ब्रह्मणि प्रतीतचेतनाचेतनजगन्नानास्वभ्य 

सैव निषेधायोगात् । कदाऽप्येकीमावरहिताचेतनमेदश्रायपडि चेतनमेदस्यापि 

ब्रह्मणि तादशस्थैव रामात् । श्रत्योदिं परस्परविरोषेऽविरुद्धाथकथनस्यावर्यकर- 

स्वात् । अन्यथा मीमास्ताया एव वैय्यर्ध्यापातात् । नच वाच्ये जगत्सत्यलक्चतिः 

परसयक्षसिद्धनगत्छत्यतवानुवादिनीति । नास्िषठश्चतेरपि वो द्वसमयसि द्वक्चणिकत्वा - 

सत््वानुवादि्वभसङ्गात् 1 “जञ्चीषोमीयं पञ्चुमालमेते,ति विध्याश्रयणेन् तद्धिरुद्ध- 

निषेयस्येव सङ्कोचदश्चनाच । '्टभ्वायायठने स्वशज्दान्ः' “अक्षरमबरान्त् १" 
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इत्यादि जष्यमीमांख सचि पसखेनास्मच्छनेरेव प्वरुवाच्च ! प्रवरूविधिना आत- 

निषेधम्येव वाधदश्चनाच् । “त्यजेदेकं कुरम्यार्थ' इति न्यायेन वहूतरश्चतिरक्षणाय 

त्वद मिमतकतिपयवाक्यचाधम्येवोचितस्वात् । अपिच रजत एवं रजतत्व समवाय- 

नासि सयोगेन नास्तीति छोकेऽपि व्यवहारदश्चनात् । जगढपि ब्रह्मणि समवायेन 
नास्ति सयोगेनास्तीति द्िविधवाक्यानामपि समाधानस्षमवे ब्धे रूपक्षीवापोस्षेय- 

वाक्यवातायोगाच्च ¡ किंच तरहीह पक्षी रेह पक्षीति परदेक्चमदेनेकस्िन्न 7ऽऽकाशे 
पक्षिणोऽस्तिखनास्ित्वम्यवक्टारद ईनादपरिच्छिननमूर्तेरात्मनो योमक्रूषमात्रेऽस्ि जग- 
दन्यत्र नासि इति बवाक्यद्टयसमाधानस्मवाच्च । अपिच “भवरित काडे न भर्वस्ति 

हीट" "इति काल्मेदेनेकस्येव सत्ताऽपत्ताव्यवहारद शनादि दार्नी ब्ह्मण्यस्ि जग- 
त्पर्ये नास्तीति वाक्यद्वयस्यापि सावकाशत्वाच्च । अष्माकं तु “एवे घर्मान्प्रथव्- 
पर्यस्तानेवानुविधावति } मृत्यो घर मृल्युमाम्मोति य इष्ट नानेव पडरयति!!इति च 

ततेव प्रकरणे ध्रनानास्वदशनप्यानभेतुस्वसुक्तम् । तत्कुतो हैतोरिष्याणङ्काया इहं 
ब्रह्मणि किंचनावतारगुणधर्मादिकं नानामूतं नास्ति यतोऽतस्तज्ज्ञानस्य मिध्या- 
ज्ञानत्वादुक्त युक्तमिति पूर्वो्तरस्तबद्धाथसभवान्न काविदनुपपत्ति । दयते हि 
““सर्देभ्य कामेभ्यो दशपृणमासावि'"स्यत्र सवशब्दस्य प्रकतपड्युमात्रपरत्वम । युक्तं 
चेतन् । इ न द्वैधीभाव इष न विदारणं गृहे न कुह इष्युक्ते तदवयवा दिष्वेष 
दवेषादिनिषेवलखमात् । न चैवं सति धर्मनिषेधपरमेवेद् वाक्यं स्यादिति वाच्यम् | 

तथासति धर्मान्पश्यन् य इष्ट पयति इह किंचन नाम्तीयेतावता पूरते रेषरय्य- 
यान् । पथ् नानेति च पदमदिश्चा “न जीणिमख्वहासा स्नातक्त स्यादि'?व्यादा- 
विव (सविशोषणे विविनिषरेधौ विरोषणमुपसक्रामत' "इतिन्यायेन नानास्वमात्रनि- 
षेवम्य समात् । अन्यथा “यो वा अनन्तम्य गुणाननन्ताननुक्रमिष्येस्स तु बाङ- 

बुद्धि '” “विष्णोनु कं वीर्याणि प्रवोच, “विष्णो वीथगणना कतमोऽदहृतीह य 
पार्थिवान्यपि कविर्विममे रजाक्ची,?व्यादिन्रह्मधर्मप्रतिपादकश्चतिम्मृतिविरोधान् । 
एनेनंव्र॒ जगत्स्वरूपनिषेधपरत्व वदरत ॒ परम्य इ्टनानेतिपदद्वयवेरयरभ्यमप्युक्तमिति 
द्रष्टव्यम् । तथाति किचन नाम्तौव्येतावतेव पूतं । अथवेह नाना नानात्वं मेद 
किचन इेषन्मात्रमपि नास्तीति मावधवानतया व्याख्याने साक्षाद्रह्मवरियेद माल्स्थेव 
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निषेधखभात् । अथवा “¶विनजच्यां नानाजो नसह, ।इतिसूलान् इह किचन नाना 
विना नास्ति इति धूमागन्योरिव जह्मजगतोरविनामावस्यैव भाच । नन्वेव 
नानात्वाभावे कथ ब्रह्मधमघर्मिभावो धमनिन्त्यं वेति चेन्न । “्धर्मानि''ति घर्मघर्मि- 
भाव तहहुत्व चाज्ञङ्कत्य पाथंक्यमात्रनिरेषेनार्थाद प्रथग्भूतानामपि तेषा धरमधर्मि- 
भावादिसपादकस्वभावविरीषम्यापि तत एव खामात् | अन्यथा वाक्यस्य स्वभ्या- 
हतिपरसज्ञात् । ध्मानन्त्यपरतिगादकपूर्वोक्तहुतरश्चतिस्टतिभ्याहतिपसज्ञाच्च । नच 

स्तुतिश्पोऽथवादोऽयमिति वाच्यम् । अर्थवादस्यापि यथाश्चवादववेऽस्मदिष्टसिद्धे । 

सयथाथवादसत्वे श्रवयपरामाण्यप्रमङ्गात् । "वायम्य श्वेतमारूभेत मूतिकाम,ईइति विधि- 
वाक्योक्तवायुदेवत्ताकया गनिष्ठभूतिसाधनववस्थैव भ्वायुरवे क्षेष्ठा देवने, ?व्यारभ्य 
"स॒ एवैनं भूति गमयती''व्यन्तेनाश्वादवाक्येनापि समथ्नात् । तदभामाण्ये 
विधिवाक्षयम्याप्यपामाण्यपसंह्गच । किंच स्तुतिरपि विद्यमानगुणसकरोतेनमेव 

न सविद्यमानाथकथनम् । नहि जाव्यन्घ प्रति सं महाचक्चुष्मानिन्युक्ते स्वुतिर्भव- 
ति। अपितु ममोद्धारनतया तत्य क्रोधहेतुर्निन्देव । ननु कथ तर्हि राजकीयेषु 
त्वमेव राजेव्यादिस्तुतिरिति चेत् । अवापि साक्षाद्रा चसा वारतया स्तुनेरनभिप्रेत- 

स्वात् । अपितु राजभियसवेन राजलोपचारमात्रलात् } न चायमप्युषरचार् इति 
वाच्यम् । अनन्तवाक्यानासुपचारमात्रेण प्रवृच्ययोगात् । भूरजोगणनसमर्थनाप्यनु- 

क्रमणायोग्यव्वस्थ “न शक्यन्तेऽनुसख्यातुमनन्तस्वान्ममापि हि,१३ति स्वेनाप्यसख्ये- 

यत्वस्य च सश्रथाऽसभवाच्च । अन्यथा “जानन्दो ब्रह्येति व्यजानादि'"सयप्याप्यो- 
पचारिकलवसभवेन स्वूपानन्दस्याप्यसिद्धिमसङ्गात् । यहयो शिर? इत्यत्रापि 
मदेनैव तादणग्यवद्टारदश्चनात् । धरस्य स्वखूपमिर्यस्य पक्षप्तमस्वात् । तर्हिं घरभ्य 
धर इष्यपि कुतो न व्यवहार इति चेन्न । अभिन्न सेदव्यवहारद्पकयदशनेन 

कर्प्यस्य तम्य विज्लेषस्य व्यवहाराभावे कल्पकाभावात् ! यथा हपेदरहितम्थञे 

सिदहो देवदत्त इव्योपचारिकामेदन्यवहारोऽमेदप्रतिनिधिना साददयेन समय्न्ते । 

न निर्निमित्तम् । एवं मेदरदहितम्थङे मेदन्यवहारोऽपि मेदभतिनिधिना केनचिःस- 

मथनीय इति किमपू्म् । भ्यवहारविशेषहेतुत्वात्स एव विरोष इद्युच्यते । ति- 

स्तृतमेतद्सपमाणकं मयुक्तिके च भगवत्पादैरेव । अथवा इह नाना मेदो न् \ कर्थं 



११४ विरवेरणन्र॑ण 

तर्हि धममेधर्मिभाव हत्यतोऽस्ति “किंचन विशिष्य वक्तमरक्यम् तद्धावस गदके 
चास्तीति शब्दत एव तद्ामसेमवात् श्रौतो विरेष । अनेनेवोत्तरश्चतीनामपि 
परपक्षेऽनुपपत्तिरुकता वेदितव्या । श्रव्या दि सत््वासत्वपक्षोक्तदूषणगणस्य सवत 
साम्यात् । किच एकं सदेवाद्धितीयै द्वितीयामावमदितमासीदिव्यतीताथकक्रिया- 

योगात् शष्ट पू्चकालीनजग्सष्टद्पयोगितस्पागमावमात्रलमेऽपि सवेदाऽमाव- 
रूपमिथ्यास्वाखमात् । उत्तरत्राप्यभावविवक्षायां (“'तदेवाखजते'"च्युत्तरवाक्यविरो- 
धाच्च । ततरैवामर ह्युक्त्या कारस्य “तम आसी "दित्यादि वचनेनाज्ञानादीना च 
तदाऽपि सतत्वश्चवरणेन सवथा द्वितीयामावस्य बाधितताच् | पारमार्थिकद्वितीयामाव- 

विवक्षायां तु उक्तो दोष । अपिच न विद्यते द्वितीय यस्यति बहुबीहेरमुख्यत्वेन 
एक ब्रद्येव न द्वितीयमद्धितीयम् प्रथममिव्येवार्थसिद्धौ ब्रह्मणः सर्थप्राथम्यरूप- 
सर्वँततमत्वस्थेव खमा । किच न विद्यते द्वितीय यभ्यति बहुव्रीहिसमासादपि न 
द्वितीयमद्धितीयमिति कर्मधारयसमासस्यान्तरगतया भाधान्य हि स्वरवादि्षप्रति- 
पन्नम् । तथाच नाह्यणो शूद्र इतिवदेकं स्वगतमेद वर्जित ब्रह्माद्वितीयमेवेति द्वितौ- 
याज्ञगतोऽस्यन्तमेदस्येव प्राप्त्या मेद एवेदं वाक्य प्रमाणयितुमुचितम् । एवं सति 

““तदपोऽसृजतेत्य''नुपदमेव वक्ष्यमाणमेदसापेक्षन्यलष्टमावोऽप्यनुकरूडित स्यात् । 
“विश्वं सव्यः द्धा सुपर्ण'"त्यादिश्रतयश्चानुद्रूखिता स्यु । नलु द्वितीयजगदत्यन्ता- 

भावे तहररभ्यामेवे वा । वक््यमाणचष्टयननुकरुरुव्वादुक्तश्चच्यननुकरूरुत्वा्च । न॑ 

इत्यन्तासत शररङ्गस्य सृष्िदूष्टा । नवा स्वस्येव स्वये शष्ट । अविरोवेनाथसंमचें 
च वरेथा श्रुतिपत्यक्षवाधायोगाच्च । किंच यदीदं वाक्वमद्रैते द्वितीयामावे वा परमाण 

स्यात् तद्रा “सदेव सोम्येदमग्रजासी "दिति पूथ्चवाक्यनेव गतार्थ स्यान् । सभे 
सदेवासीदिव्यैवकारेण द्वितीयाभावस्यद् जगत्सदसदात्मकमासीदिति खया व्या- 
ख्यातवेनद्धेतम्य च तेत्र समात् । मिथ्यामूतद्धितीयजगता इदं सदासीदियुक्त- 
सत्यत्रह्ममुख्यामेदस्य खद्रीत्येवासभवेन सदव्यतिरकेण नास्रीदित्येवाश्स्य खयाऽपि 
वक्तभ्यस्वे ततेवेवकारतैय्यर्थ्याच । अ्पिविक्यपरसेऽस्य वाक्यस्येकमित्यनेनेव सव - 
क्यलाभादद्धितीयपद्वैय्यथ्य च स्यात् । यदतोक्तं पेण “वृक्षस्य स्वगतो मेद 
पत्रपुप्पफल दि भि. । ब्क्षान्तरात्सजातीयो तिजात्तीय शिलादधित । इति भेदत्रयं 
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सद्वस्तुनि भाक्तं निवाते । रेक्यावधारणद्वैतपतिषेधेस्तिभि- क्रमात्” इति । तदनु- 
पन्नम् । निर्घटुव्याकरणादिनाऽवधारणगमाताथ्कस्येवक्रारस्य मेदनिदेव् एवाननु 
शासनेन सजातीयमेदनिषेषे सुतरामनच॒लासनात् ¦ समभिग्याहृतपदान्तरषमायोगेन 

तदर्थावधारणमाल्ाथस्मैवकारस्य एथगर्थे प्रप्ोगयोगात् । समभिन्याहतवदान्तर- 
समायोगश्च विरोप्यामिधायकपूप्रवाक्यस्थससदेन चेदन्ययोगव्यवच्छेद एव तद्रथाँ 
छभ्यने । तथाच सदवैकमन्यदनेकमिति वा सदेवा द्वितीधरमन्यस्सद्विनीयमिति वाऽ 

स्मदुनुकूरुखन्मतप्रतिकूखाथम्येव कामेन स्वढभिमताथांरभात् । न हि “पाय एव 

धनुधर्' 'हृषयुक्ते धनुधरंतरामावम्तदमेदो बा पार्थस्य ङ्भ्यने । जपि तु धनुधरताया- 

मसाधारण्यमेव । तच्च श्रष्टयापरपर्याय धनुधरतगरा' सजातीयवस्त्वन्तरतद्धेदाविना- 
भूतमेव 1 एवद्राकंवम्थविशोषणामिधायकपदद्वयेन यदि कदाऽपि श्ख पाण्डर 

एवेतिवद्धिरोषणीभूतैकसाद्धितीयत्वायोगभ्यवच्छेदमान्रि रम्ये ! न खदभिरुषतिथ 

इति यत्किचिदेतन् । यतिभङ्गश्च परोक्तदकोके दोष । जम्मदून्धेऽपि कचिदेताद्श- 
परक्रियाऽऽश्रयण पररीत्या परस्योत्तरदानाथमिति द्रव्यम् । स्वाभिम्ताथस्य तत्र 

तत्र बहु सपमाणकमाचर्य र विस्तृत्वात् ! द्वितीयचचब्दस्य चापातधतीताथ- 
परस द्विरीयमात्रखमेनास्य मोर्ठितीयेन भवित्यं इय्युक्ते सदशो गोरकानीयते- 

नाश्चो न गढन्न इम्युन्ाथविरोषपरसे च सजातीयस्येव कथचिद्छमेन विजातीय 
भेदमान्ननिषेवाश्कव्वस्योभग्रथाऽप्यसतमवान् । नच कादग्रमस्तु तहिं तदैवं सजातीय 

येदनिपेवपरमिति । तथाऽपि प्रथमप्राप्तवाक्योक्तसादश्यषरिव्यामे कारणासावेना सद्ग 

रहस्येव तवाप्य्चराभात् । एवंच “न व्वच्छमोऽस्व्यस्यधिक करुतोऽन्य'*इध्युक्त 

सर्वोत्तमन्वमेव वद्ष्यमाणक्तकरुजगत्छष्टसवोपयोगितया निरूपितमिति पूवा ्म्सबद्ध 

च वाक्ये स्यात् । सर्धथा व्वद्भिरुषितक्षवसंहारस्त्वनथ एव । सनातीयविजातीय- 

मेदवर्जनभ्य व्याष्टतत्वाच्च । किचेद वाक्ये जग्न्मिथ्यात्वपरं चेच्लामेदपरम् 1 

मिथ्याभूतमस्ययो" शुक्तिरजतश्यु्तयोरिव मेद्धावश्यंमावात् । अभेदपरत्वं न जग 

निमिश्यात्वपरं मिथ्याभूतमत्ययोरमेदायोगा दियसुभयत पान्नारज्ञ । “सव खारयद् 

रहम, "व्यत्रापि समानाधिकारण्पवकेन पर्वेनन्दोवात्तपरिद्टरयमानघया दिप्रप्च्चस्य 

्रह्मामेद एव प्रतीयते ! तच्च विरुद्धम् । जडाजडगोर्मिथ्यासव्ययोजगद्रस्चणोरमे रस्य 
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युक्िवाधितसखात् ><“'अनृतजडविरोधिषूपमि"?ति वदता त्वया ऽप्यनङ्गीकाराच्च | 
अन्य्य चामुख्यत्वात् । किच यदि स्वं स्वरोपाधिष्ठान ब्रहये्यधस्तर्डं राघवाह्द- 
राधिष्ठानि कडमिव स्वाधिष्ठाने सर्वाधारो ब्रहषस्येवार्थोऽस्व॒ । किमनेनानर्थेनार्थेन । 
नच वाच्य सवै ब्रहयत्य्य ब्रह्म विना नास्तीव्यश्च इति । अशव्दाथस्वात् ! अधि. 
का्थोँऽयमिति चेत् । रेष्यष्पवाक्याथसिद्धो तथा तत् । तस्यैवोक्तरीव्याऽसिद्ध । 
नहि ““सिहो देवदत्तः, “जचिर्माणवकः'*"यजमान, परस्तरः"इस्योपचारिकसामाधि- 
करण्यन्यवहरे सिष्टादीन् विना देवदत्तादेरभावः सिद्धधेत् । अन्यथा असद्द्येति- 
वा गगनकुघुम॒ब्क्चेति वा प्रयोगप्रसङ्ग[त् । किंच “सप्तसु प्रथमेति" सूत्रात् 

"छपा उटगिः"्यादिसू्लाचच छन्दसि सवैविभक्तिषु प्रथमाविभक्तेरनिर्दिष्टवात् 
सवेसिन् ब्रहेति वा ब्रह्मणि स्मितिवा “'मन्तधहिश् तत्सश्च व्याप्य नारायण 
खित * “आकाश एव तदोते च पोतं चे''त्यादिश्र्यनुसरिणास्मवात् | 
किमनेनानथकारिणाऽनुपपनर्थैन । अपिच “सव॑ समाप्नोषि ततोऽसि स्च! 
“सवस्य च परिज्ञानास्सकषमेनं प्रचक्षत "इत्या दिस्मृतो यतस्तत इद्युक्तया पन्चम्या च 
सवेव्याप्तस्वादे सर्धद्ब्दस्य परदृ्तिनिभित्तस्वावगमात् किमनेनामुख्येनार्थेन ! व्या- 
प्यथ एव हि स्मिति कर्मसाथक्यम् । न समाप्त्य्थकत्वे । तथासति सर्ब समापय- 
सीति प्रयोगप्रसज्गात्। अन्थ समामोति मन्ध समापयतीस्येव विदा प्रयोगदशनान् । 
"स आत्माततत्वमसी'ऽत्यत्रापि “स यथा शकुनि" सूत्रेण पतिवद्ध. “छूवणमेतदुदकेऽ 
वधायाथ मा प्रातसरपसीदथा"'इव्यादावुक्तशकुनिघूतलक्षणोदकादिदृ्टान्तानुक्छरेणा- 
तत्त्वमसीति पदच्छेदेना्थस्येवोचितक्वात् न व्याहतसवप्रमाणविरुद्धमिभ्यालवसिद्धि.। 
नदीससुदरयोरपि पतिपलीषूपयोकवणमधुररसयोश्च मेदावद्यमावात् । उभयसमा- 
गमेऽपि क्षीरमिलितं नीरमिव निन्नगामधुरनकमपि प्रथगेवासि । अन्ययाऽस्मादेव 
समुद्रादुद्धत्य मेषनबृष्टनर्माघुयस्याकसिकतपरसङ्वात् । किच स्धन्ञासन्ञतया 
सुखदुः खितया च विरुद्धयोर्जीवृपरयोर्नेक्यम् । रेक्यपरेतद्राक्यवखच विरुद्धाश- 
स्यागस्यान्योन्याश्रयदुस्थतया दूषितत्वात् । किच विरुद्धाशव्यागेनाखण्डचिस्स्वरूप - 
मात्रपरत्वे तत्छ॑पद्ाभ्यां चिचिदिव्येनोक्त स्यात् । तथाच पौनस््तपरेन पदान्तरं 

><सक्षेपज्ञारीके मङ्करूपयम् । 
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व्यथे स्यात् । जीवव्रह्मणोरेक्यं च न सिद्र्ेन् । तद्धि जीवचैतन्यमेव गह्मचनन्य- 
मिदयुक्ते कथचिस्सिष्येत् । विरुद्धर्जीवन्वान्नस्यागेन स्वखूपमालपरतायां च नैनाद्लो 
ऽयपदेशोऽपितु चिचिदित्येवोक्तं स्यात् । तथाच कथमिदं वाक्ये जीवन्रदे्ययरम् । 

एेक्यविशिष्टाथपरत्वेऽखण्डाधथवहानेश्च । नच वाच्य मेदरहिताथ्यरतेनैवाखण्डा्च- 

वम् । अमेदवेद्चिष्टथपरं चेदं वाक्य मेदरदितत्रह्मभिच्ामेदपरमिति कुनोऽखण्डा्थ 
वह्ानिरिति । अमेदस्य जरह्ममिनेष्वे तद्वैशिष्टय्येवास्मवेन स्वशूपमात्रपरनायां 
पथवसानात् । मेदरहितेऽपि मेदन्यवहारसपादक विरेषम्य निर्विरोषतरह्यवादिनम्तव- 
मतेऽसमवाच्च । स्वरूपमात्रपरश्नोत्तरस्वाङ्धीकरिणामेद विचिष्ठम्वरूपपरतायामपृरष्ट परि - 

भाषणपरसङ्ञाच । सत्यत्वज्ञानत्वादीनामपि “एव॒ ध्मान्परथकृपरयि ''तिश्वत्या 
्ह्माभिन्नधर्मपरस्वेन तद्वैरिष्टयपरतायामपि जखण्डायस्वाहान्यापत्याऽखण्डध - 
पाक्येरेव साभरद्यादिसतकल्धभवेशिष्टयस्यापि सिद्धिपसङ्गाच ! अभेद विरोध्यपकार- 
वमखण्डारथंनिष्ठत्वमिति चेन्न । जीवव्रह्मवैतन्यनिरूपितामेदम्यापि स्वायेदत्रिरोधि- 
नया तस्रकारकत्वस्याप्यभावापातेन भवदसिमतेक्यस्यैवासिद्धिपरसङ्गात् । निचूप्य- 
नेरूपकयेर्भेदावरयभावात् । चैतन्यानिष पितेक्यस्य च यरिकचिदरेक्यत्वेन्ास्मद- 
निष्टत्वाभावात् । ब्रह्मनिष्ठसावद्या दिसकरसद्रुणानामप्यमेदरा विरोधिष्वेन तस्थकार- 
कत्वस्याप्यापातात् । जीवनिष्ठा सेन्ञस्वादिविरोध्या कारपरि्यागमातरेणेव तदुक्यम्य 
पुवचसात् । सर्बज्ञासवन्ञयोर्हि नैक्यम् । एवंच निप्प्रकारकचरमप्रमाऽरूमेनाप- 
सिद्धान्ताच्च । किचास्मादस्यामेद इतिवल्नीवचेतन्याद्र्यचेतन्यस्यासेदो ब्रह्मचेतन्या- 
ञजीववैतन्यस्यामेदो वा साधनीयः । यक्किचिद्रमेद साधनध्य प्रङ्ृतानुपयोगित्वात् । 
तथाच प्रतियोग्यनुयोगिनोम्तयोरमेदोऽप्यावश्यक इति कथनक्यमपि मेदभरपिकमस् । कथ 
वेवमभेद विरोधि भवदैकंय निरुक्ताखण्डथिपरादपि वाक्यारिसंद्धयेन् । अभेदम्थसे 
प्रतियोगिादिकस्योपचारिकत्वमिति चेन् । न । उमयोरोपचारिकष्वा्गीकारा- 

दप्येकस्थैक्यस्येवौपचारिकत्वसभवात् । किच भिन्नाभिन्नस्यापि वस्तुनो ददौनात् 
पेदोऽप्यमेद्या विरोध्येवेति तत्परतायामप्युक्ताखण्डाथत्वाहाने सोऽपि क्थ न 

सिद्धयेत् । किचेदमखण्डत्वे तत्वमसीव्याचदवेतश्चस्यन्यथानुपपच्यैव कर्प्यने उत 

नहनानेव्यादिश्चव्यन्यथानुपत्या । नाच्च । मेदश्रव्यन्यथानुपपत््या मेद विरोध्य 
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प्रकारकस्वमखण्डाथनिष्ठन्वमित्यपि कल्यना पसङ्गात् । न द्वितीय । इहेति ब्रह्म. 
चिन्मात्रमनुञ्च तल्ल सर्वे निषेवर्यव्या शने निर्विरोषाथतसूपाखण्डलम्येव प्रापक 
त्वात् 1 नच तदपि । एतच्छरतिसि द्धसर्वामावखूपविहोषभावामावाभ्यां व्याहतेरेव 1 
भेदाभावे कथ सद्यखादिवैशिष्टयम् विरेषणविशेष्यमावस्य मेदधरितत्वादिति तु 

ञअमेद्वेिष्टथेऽपि समम् । विरेषसमथनेन चाङ्कानवकाथाच्च । काथकारणनिष्ठवा- 

क्यानामप्यभिन्नाथनिष्ठलेनाखण्डाथनिष्ठवाक्यम्येवामावपरमङ्ग[च । मेदोऽप्यस्तीति 
चेत् किं तेन । अभिन्नाथनिष्ठखम्य तथाप्यधरतिघात।त् । राघवात्तावन्मात्रस्यैवा- 
खण्डा्चव्वोपयोगिखस भवाच्च । किच न तावज्ीवलवविशिष्ठचेतन्यस्य ब्ह्मामेद । 
विरोधात्त् । नापि तदुपरशक्षितचेतन्यम्य । उपलक्षकस्यापि काकादेरिवे व्यावक्तक 
त्वावर्थमाचेनेक्यविरोधिखात् । नहि काकोपरुक्षितग्रहम्य तदनुपरक्षितगृहां तरेकयं 

दम् । तम्माज्जीवत्वं यत्रारोपितं तस्यैव चेतन्यभ्येकय वाच्यम् ¦! तच्च न परस्या- 
प्यनिष्ठम् । जीवे जीवत्वारोपसमयेन कृष्णरामा दिष्वेवाज्ञटष्टश्चा तदारोपो वक्तभ्य. | 

तस्य च ब्रहषैकय कस्यानिष्टम् । अपिच यच्छब्दतच्छन्दयोर्हिवभ्कयो. सर्वजन - 
सिद्धत्वात् हे श्वेतकेतो त्वं तत्तस्मात् ह्मणो हेतोरसीति अत एत्रैतदासम्यमिय्युक्त- 
ब्रहमकारणकत्वाथकस्य मुख्यस्यैव सभवात् किमनया रुक्षणया । किच पदद्रय- 
रक्षणातोप्येकपदलक्षणाया एव लघुस्वात् । हे श्वेतकेतो स्वं तत् तदधीनोऽसीस्यथ- 
संभवात् किमनेन द्वायुपर्णेत्यादिश्चतिविरुद्धार्थेन । नच सा प्रव्यक्षसिद्धसेदानु- 
वादिनीति वाच्यम् । तथापि मेदखूपाथेस्यापरिश्चयात् ! नहि पस्यक्षसिद्धमग्रर्हिस- 
मेषजत्व श्चस्याऽनुदितमिति नासौ हिममेषजम् । किचानुवादमात्रेणापामाण्यसुत 

दूषणाथेमनुवादेन । ना । खोक्तसिरीकरणाय साक्षिवाक्यानुसरणस्य स 
क्रियमाणत्वात् । न द्वितीयः । इति यत् तन्नेति तद्छिगामावाखस्युत “तयोरन्यः 
पिप्प स्वाद्वस्यन्षच्न्यो असिचाकशीतिः "इति विरद्धवभकथनेन तस्येव इदी- 
करणात् । न द्येतदप्यनुवादार्हम् । “जनन्नन्न्यो अभिचाकशीतीः त्यस्य प्रत्यक्षा 
ि द्वस्वात् । ““अन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतक्चोक'"इति अन्यत्वज्ञानेन दुख- 
निवृ्तिरूपमोक्षफलश्रवणाच्च न दूषणाश्मनुवादोऽयम् । रेक्यवाक्य्यायाप्यनि- 
गीताथत्वेन दृषणाभावाच्च । तस्याप्युक्तरीव्या स्वत्समयपातैक्यानुवादकस्वसंमवाच । 
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आ्आतनिषेधकवाक्यस्य प्रव्यक्षानुगृहीताभ्रातविधायकवाक्यमिव परयक्षानुगरहीतमेद- 

वाक्यमेव च तदूषरकमस्तु । नाप्यवियावच्छिन्नचतन्थनिष्ठावि्कमेदपरा सेति 
वाच्यम् । “नन यत्र माया किमुतापरे ेरनुत्रता यत्र पुराऽमुराचिना.' "इति माया- 

निहृतिदशायामपि मेदस्य श्रयमाणत्वात् । नच बहुतरमायानिव्रेत्तिपरं तद्वाक्यम् । 
अल्पीयसी तु माया तत्राप्यम्तीति वाच्यम । घटत्वावच्छेदकावच्छिन्र्याटकचि 

त्मद्धवि रक्तवये नास्तीति विशिष्य निषेधक्तमवेप्यत्र घटो नास्तीति सामान्यनि- 
बेधादक्षनेन मायास्वावच्छेदकावच्छिच्रयक्किचिन्सद्धावे न यत्र मायति सामान्य- 

निवेधास्मवात् । “किमतापर "इत्ति मायानिमित्तककामक्रोधाचमावे कैपुत्य 

वदता स्था मायाभावस्य प्राणक्तम्यवाच | किंच लक्षणायां साक्षद्हीतसङ्गतिक 
पदार्थस्यैव परित्याग. । गङ्गापदेन प्रवाहं परिव्यज्य तीरस्यैव व्यपदेशान्युख्याथ 

योगम्य प्रयोजनस्येव लक्षणोपयोगिन पदवोध्यताभावान् । गण्या लेकविभक्ति- 

कत्वरूपसामानाधिकरण्याभम्य तदानीमेव पदान्तरक्मागमवश्चाद्वि्चिप्य आहय - 

स्येक्यमात्रम्य प्रच्यायनम् । नतु सिंहदेवदत्तयोरपि । तथाच साक्षात्पदाथप्रच्या- 

वनखूपतह्क्षप्रातोऽपि विमक््यभ्रमात्रपच्यावनरूपगोष्याश्रयणम्येवोचितत्वात् । 

तच्च तःसदसोऽसोति परम साभ्वमुपेतीत्यादो निषूपितन्रह्सादृश्यपरमेवेद् वाक्य 

मस्तु । एर्वच “स्तम्ब एणायेति'-ति ततैवोक्त श्वेतकेतोमम्तन्धस्वं उद्, रकाख्य- 

गुरूपसततिम्तन्युखात् श्रवणं ब्रहममजकतापसस्वै च युक्तमेव स्यात् । साक्षात्सवज्ञ- 

ब्रहमखूपते तु कथमिह युज्येत । तस्मास््वरूपोच्छेदकजगन्मिध्यासे न काचिपि 

भ्रति प्रमाणम् ॥ # ॥ 

इति श्रीमद्रा दिराजयतिङ्कृत विवरणव्रण समाप्तम् ॥ 

| ्रीमद्धनुमद्धोममध्वान्तशतयमष्ृष्णवेदन्या सातसमक्ररुकष्मी यप्री प्रीणताम् ॥ 

॥ श्रीकृष्णापेणपस्तु ॥ 
[म 
याना वयया का 
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श्रीमहादिराजीयय इ 
१. स्यायविद्धान् तकषकेषरी इत्यादि बिरूदविग जमाना वडभ्नृर नाशाथणाचायः 

उद्पि श्रीमन्मघ्वसिद्धान्तपवोधिनी सन्क्तमहापारलाससया वेदान्तमधान 
प्ट पषभितिनधानाभ्यन्ञा 

र. वेहःन्वरल व्रवव्वघुरीण्ण इत्यादिविच्दमाज कटै श्रीनिवाक्ाचाः 
श्रनड्तरादिसडीय उडदि यीमन्मध्वसिद्धान्तचन्द्िकापार्चाखयाः 
प्रधानर्पण्डिनौ समिव्यध्यक्षाः 

३ श्री पेजावरमरीय प्रधानसविव श्रीमनिपस्याव्ठ नासयणाचायः कोणा- 

भयदा 

९ . दवेतवेदान्तविषद्टान् वेदान्तश्चिरोमणि अयहष्र नारायण ठन्दिण्ः उडपि 

श्रीमन्मध्वसिद्धान्त पनोधिनी संस्छनमहारट्शाखय वेडान्तपण्डिना 

कादर्जिन 

८५. साहिस्य्षिरोमणि विदच्ानूषन वि. श्रानिदास्र भह उपे श्रीमन्यनच- 

सिद्धान्तवबोधिनी सम्कतमहाद्ाखया सादिन्यप्रधानपण्डिता उपकाय- 

दरिन 
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